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تقديم
القياس يف اللغة العربّية من »قاسه بغريه، وعليه يقيسه 
قيسا وقياسا، واقتاسه: قّدره عىل مثاله«)2(؛ لذا، »يقال قايست 
بني شيئني إذا قادرت بينهام«)3(. إّن القياس آلية فكرّية عادية 
يستعملها اإلنسان يف خمتلف نشاطاته كام يستعمل آليات ذهنية 
أخرى كثرية مثل االستنباط واالستقراء واملقابلة؛ وهو يرتبط 
باحلياة الفردية والعاّمة، باللغة واألشياء كام بالنّص والواقع. 
أنواعه  من  كثريا  املسلمون  خّصص  جممل)4(  لفظ  والقياس 
شيئني:  عىل  حيمل  وهو  صّحته؛  ورشوط  أشكاله  يف  ودّققوا 
ملعنى  موضوعان  معا  أهّنام  أو  لآلخر  مثال  أحدمها  أّن  إّما 
جامع، مع اختالف يف وجوه االرتباط بني عنارص كّل نوع من 
أّن  البيان  ذاهتا. وغنّي عن  األنواع  أو بني هذه  القياس  أنواع 
اجلميع مّتفق عىل »أّنه حّجة يف األمور الدنيوّية ]...[ وإّنام وقع 
اخلالف يف القياس الرشعّي«)5(. وقد ُكتب اليشء الكثري عن 
القياس الرشعّي يف اإلسالم، وخاض فيه الفقهاء واملتكّلمون 
فيه  الناس  وذهب  واملنِكر،  املدافع  فيه  تكّلم  كام  والفالسفة، 
أئّمة احلديث  تباين مواقف  النظر عن  مذاهب شّتى. وبغّض 
يستعمل هذه  اجلميع  فإّن  مدافع ومعارض،  بني  القياس  من 
اآللية الذهنّية؛ اعتمده أبو حنيفة ومالك، بدرجة أقّل، ويعترب 
الشافعي من أشهر وأقدم فقهاء اإلسالم الذين دافعوا، نظرا 
الرسالة  كتابه  إىل  عادة  ُينظر  بحيث  القياس،  عن  وممارسة، 
»بوصفه أّول كتاب يف أصول الفقه يف اإلسالم«)6(. ويف هذا 
القرآن والسنّة واإلمجاع،  القياس، عالوة عىل  الكتاب كّرس 
حمّددا  النظر  حمّك  عىل  وضعه  كام  الترشيع،  أصول  من  أصال 
فكيف  والعملّية.  النظرّية  وحدوده  اشتغاله  وحقل  ماهيته 

القيا�س لدى حممد بن ادري�س ال�سافعي:

�سماته ومكانته)1( 
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يشتغل هذا القياس لدى الشافعي؟ وما وظيفته؟ وما عالقته 
تبّوأها  التي  املنزلة  هي  وما  القياس؟  من  األخرى  باألنواع 
الترشيع اإلسالمّي بني  تاريخ  الشافعّية ويف  الفقه  بني أصول 
العقالنّيني والنقالنّيني، بني أهل الرأي وأهل احلديث، وبني 
نحو  بالقياس  الشافعي  اإلمام  دفع  والظاهرّية؟ وهل  احلنفّية 
العكس، وضع حدودا صارمة له؟  أّنه، عىل  أم  آفاق اإلبداع 
وما موقع الشافعي يف تاريخ هذا الفّن؟ هل فعال هو أّول من 
وضع القواعد لعلم أصول الفقه)7(؟ وما مدى مسامهة الفقهاء 
السابقني عليه وخاّصة منهم احلنفّية يف تقنني هذا الفّن؟ حيمل 
الفقه  نظرية  تطوير  يف  الشافعي  مسامهة  قيمة  حول  السؤال 
للترشيع  خّصصها  التي  املساحة  حجم  وحول  اإلسالمّي، 
العقيّل يف اإلسالم. وال شّك أّن حماولة اإلجابة عن هذه األسئلة 
التي  الكيفية  عىل  عاّم،  بشكل  الوقوف،  يف  مفيدة  تكون  قد 
ينتج هبا العلم العميّل يف اإلسالم، واآلليات النظرّية التي كان 
ُيلتمس هبا إنتاج األحكام الترشيعّية خاّصة يف بداية التأسيس 
اإلسالم. يف  الترشيع  أصول  لفّن  الكربى  القواعد  ووضع 

ليس يف نّيتنا وال بإمكاننا اإلجابة عن كّل هذه األسئلة 
ببعض  بالتذكري  أّوال،  سنرشع  ييل:  فيام  نظرنا  سنحرص  وإّنام 
ثانيا،  ثّم نكشف،  القياس يف اإلسالم؛  انبثاق تصّور  حمّطات 
عن بعض أهّم سامت القياس لدى الشافعي؛ ساعني، ثالثا، إىل 
إبراز بعض عنارص قّوته؛ كام الكشف، رابعا، عن بعض مواطن 
قيمة  عن  السؤال  أخريا،  نغفل،  أن  دون  وحدوده؛  قصوره 
مسامهة الشافعي يف أصول الفقه واملكانة التي أوالها للقياس 
واالجتهاد بني األصول ويف تاريخ الفكر اإلسالمّي عموما.

ملّخص
كتب اليشء الكثري حول موضوع القياس يف اإلسالم، وخاض فيه الفقهاء واملتكّلمون والفالسفة، كام تكّلم فيه املدافع 
النظرّية  الترشيعّية واستخراج األحكام  القواعد  إنتاج  يلتمس هبا  نظرية  آلية  فهو  فيه مذاهب شتى.  الناس  واملنكر، وذهب 
والعملّية. وال خيفى ما ملسامهة الشافعي من أمّهية يف تكريس القياس أصال من أصول الترشيع يف اإلسالم، وذلك يف بداية 
التأسيس النظرّي ووضع القواعد الكربى لفّن أصول الترشيع يف اإلسالم. نروم يف هذا العمل الوقوف عىل مفهوم القياس 
بالنّص والواقع وكذا عن مكانته  اشتغاله يف عالقته  املفهوم ووظيفته وكيفية  أمّهية هذا  الشافعي، متسائلني عن  اإلمام  عند 
وحدوده. وهكذا، سوف نرشع أّوال بإبراز كيفية انبثاق تصّور القياس يف اإلسالم مع تطّور املامرسة الفقهّية منذ عهد النبّوة 
وصوال إىل حلظة الشافعّي، مرورا باملك بن أنس وأيب حنيفة وغريمها؛ ونقف، يف مرحلة ثانية، عند تصّور الشافعي للقياس 
مربزين أهّم سامته؛ ونتساءل يف حمّطة ثالثة عن أنواع القياس ورشوط صّحته ووثاقته عند صاحب الرسالة؛ ويف عنرص رابع، 
نرصد بعض مواطن القصور يف القياس لدى الشافعّي؛ وأخريا، نسائل املكانة التي أوالها للقياس ومن ثّم لالجتهاد مقارنة 

بغريمها من األصول.
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1. انبثاق 
يكون  سوف  اإلسالم؟  يف  القياس  تصّور  انبثق  كيف 
استعامل  بداية  املقصود طلب زمن  أّن  لو  السؤال خاطئا  هذا 
القياس  بمعنى  أو  العاّم  باملعنى  القياس سواء  املسلمني آللية 
عىل النّص الدينّي. وذلك أّن قياس التمثيل آلّية فكرّية طبيعّية، 
الشّك أّن املسلمني استعملوها منذ العرص اإلسالمّي األّول 
كام استعملها ويستعملها غريهم؛ والشّك أّن املامرسة الفقهّية 
كانت املجال املرّشح أكثر من غريه ال فقط لتطبيق هذه اآللية يف 
الترشيع وإّنام أيضا إلثارة جمادالت بني الفقهاء وأسئلة كثرية، 
تطّورت مع الزمن وتعّمقت أكثر فأكثر، حول ماهية القياس 
وفائدته وأنواعه وطرائقه وحّجيته ومرشوعيته وحدوده. فإذا 
كان من غري املفارق للصواب، واحلال هذا، قولنا مع امُلَزين، 
تلميذ الشافعي، أّن القياس كان مصدرا من مصادر الترشيع 
أّول من  الصحابة هم  وأّن  الرسول)8(،  منذ عهد  يف اإلسالم 
القّيم)9(،  ابن  بعبارة  االجتهاد«  باب  للعلامء  »وفتحوا  قاسوا 
أّن الّلجوء إىل استعامل القياس  فمن الصّحة كذلك مالحظة 
اشتّد كّلام ابتعدنا عن املنبع األّول للوحي)10(. فالقرآن الكريم 
مل يأِت بقوانني تفصيلّية وإّنام جاء بقواعد عاّمة وأحكام كّلية؛ 
إذ تستجّد أموٌر وتطرأ أحداث وُتثار مسائل، تقتيض استخراج 
ارتبطت  لذلك،  املناسبة.  النصوص  من  املوافقة  األحكام 
أّنه قد  البداية بفعل االجتهاد، وال ريب  الفقهّية منذ  املامرسة 
صاحب هذه املامرسة تفكري يف طرقها ومنهجها، وحماوالت، 
والقياس  االجتهاد  عملية  لتقنني  ضمنّية،  أو  رصحية 
الناس  الفقه من أجل تنظيم حياة  وتقعيدها والتنظري ملامرسة 
الصحابة  من  اجلمهور  »فذهب  عباداهتم ومعامالهتم؛  يف 
أصول  من  أصل  أّنه  عىل  واملتكّلمني  والفقهاء  والتابعني 
الرشيعة يستدّل به عىل األحكام التي يرد هبا السمع«)11(. ويف 
املقابل أمعن بعض العلامء السنّة والشيعة واخلوارج وغريهم 

يف رفض القياس. 
بتضارب  الشافعي  عرص  يف  الفكرّي  املناخ  اّتسم  لقد 
مواقف العلامء من القياس؛ فموقف الفرق واملذاهب الفقهّية 
واحدا، سواء يف درجة  ليس  القياس  من  املختلفة  والكالمّية 
والشيعة  املعتزلة  فبعض  أو يف حّدة رفضه.  للقياس  اعتامدها 
اإلباضية  أخذ  كام  الظاهرية؛  فعل  وكذلك  القياس،  رفض 
عىل  حكرا  ليس  القياس  رفض  إّن  بتحّفظ)12(.  بالقياس 
الفقهاء غري املتكّلمني بقدر ما نجد أّن بعض املتكّلمني رفضوا 
القياس، مثل الفيلسوف واملتكّلم املعتزيل ابراهيم النّظام، بل 
حُيكى أّنه أّول من رفض القياس يف اإلسالم »وتابعه قوم من 
املعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن حبشة وحممد بن عبد اهلل 
اإلسكايف وتابعهم عىل نفيه يف األحكام داود الظاهري«)13(. 
حساب  عىل  والرأي  للقرآن  ينترص  أن  النّظام  اختار  لقد 
أبو حنيفة  به  املقابل، أخذ  احلديث وإمجاع الصحابة)14(. ويف 
بعد  بالقياس  يقول  األوزاعي  نجد  كام  ما؛  بدرجة  ومالك 

بمعنى  الرأي  يأخذ  وال  والرأي،  واإلمجاع  والسنّة  الكتاب 
حنبل  بن  أمحد  أّما  حنيفة؛  وأيب  مالك  بني  يقف  بل  النفي، 
كّلية وإّنام  القياس  القياس، فهو ال يرفض  التقليد عىل  فيقّدم 
كتاب  من  الكربى  األصول  استيفاء  بعد  للرضورة  يلتمسه 
من  أكثر  وأصحابه،  داود  واشتهر  وتقليد)15(؛  وإمجاع  وسنّة 

غريهم، بتشّددهم يف إنكار القياس وإبطال العمل به. 
الشافعي، كان قد تكّرس  أّن اخلرب، يف عرص  والواقع 
حكم  إلصدار  حماولة  كّل  يف  أوىل  مرجعّية  حاسم  بشكل 
التشّبث  موقف  وكان  مثارة؛  مشكلة  أو  جديدة  واقعة  عىل 
باألثر وراء اإلمعان يف التشكيك يف حّجية اآلراء املستحدثة 
لدى  القياس  آلية  حول  سلبّية  فكرة  سادت  لقد  بالقياس. 
ويدفع  السنّة  عن  ُيبعد  القياس  إعامل  أّن  مفادها  املعارضني 
كان  لو  إذ  حّجة،  يكون  أن  رافضني  األثر)16(،  خمالفة  إىل 
املدافعون  تشّبث  بينام  األقيسة«)17(؛  تعارضت  »ملا  كذلك 
العقلّية والرشعّية. واجلميع  القياس بحجّيته ورضورته  عن 
فجر  منذ  القياس  حضور  يثبت  بعضها  أخبار،  إىل  يستند 
لدى  فالرسول،  ذلك.  ينفي  اآلخر  وبعضها  اإلسالم 
مل  فيام  الرأي  إعامل  عىل  يشّجع  األّول،  املوقف  أصحاب 
الثايّن ينهى  حيرض فيه نّص رصيح، ولدى أصحاب املوقف 
عن ذلك؛ وهذا األمر قد نجده يف احلديث الواحد، كحديث 
مواقف  يعكس  أمر  وهو  متناقضتني)18(.  بروايتني  معاذ، 
حارضا  االختالف  كان  بحيث  ورصاعاهتم،  املتأّخرين 
اجلامعات  مصالح  يف  والثقايّف،  العقدّي  املنطلق  يف  دائام 
االختالف  من  هذه،  واحلالة  مناص،  ال  وكان  املختلفة؛ 
استخراجها  وسبل  األحكام  تقدير  ويف  احلديث  رواية  يف 
واألصول  اإلمامة  مثل  أخرى  مسائل  حول  كام  النّص،  من 
مجاعات  بروز  من  أيضا  مناص  ال  وكان  والفقهّية.  العقدّية 
االختالف  ظهر  فقد  متصارعة؛  وتيارات  خمتلفة  ومذاهب 
داخل املذهب السنّي بني تيارات ومدارس فقهية، إذ »بّينت 
الثامن  القرن  أّن  وغريمها  وكولدتسيهر،  شاخت،  دراسات 
بدأ مع حركة غامرة تدافع عن العقل اإلنسايّن والتي عرفت 
القرن، كانت قد  الرأي. ولكن، خالل منتصف ذلك  بأهل 
بدأت يف الظهور حركة أخرى منافسة تدافع عن السنّة«)19(. 
عىل  للرأي  ينترص  تيار  كبريان:  فقهّيان  تياران  برز  وهكذا، 
اخلرب  بأولوّية  متشّبثا  ظّل  وتيار  الضعيف،  احلديث  حساب 
عىل القياس مهام كانت درجة وثاقته، وإن كان هذا ال يعني 
سواء  مجيعهم  القياس  يرفضون  اخلرب  بأولوّية  املتشّبثني  أّن 
الذي ظهر  الشافعي،  املامرسة. و»يف عهد  أو  املبدأ  من جهة 
بدأ يف  قد  الرأي  أهل  تيار  كان  دارسا مستقاّل،  الساحة  عىل 
السنّة  حلجم  الرسيع  التطّور  بسبب  كان  وهذا  الرتاجع، 
النبوية التي نفذت إىل النظريات الفقهّية. وفقه الشيباين يربز 
رّبام أكثر من غريه، هذه املرحلة من التطّور، التي صار فيها 
احلديث يشّكل عنرصا مهاّم، لكن ليس خاّصا، من الفقه«)20(.
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القرن  يف  واسع  بشكل  الرأي  إعامل  انترش  لقد 
الثاين)21(، إذ استعمل أبو حنيفة وأصحابه القياس بقّوة)22(، 
كام استعمله مالك وغريه؛ غري أّن الفقهاء، كام سبق القول، 
االستنباط؛  يف  استعامله  يف  واحدة  درجة  »عىل  يكونوا  مل 
نفوذا  وأقّلهم  احلنفّية،  فيه  قدما  وأرسخهم  أثرا،  فأبعدهم 
عنه  وابتعد  الفريقني،  بني  والشافعية  واملالكّية،  احلنابلة  فيه 
بعض أهل احلديث والشيعة، وغال الظاهرّية يف رفضه«)23(، 
شهرة  أّن  إىل  هنا،  التنبيه،  من  والبّد  اإلشارة.  سبقت  كام 
األخذ  ورفضهم  القياس  عن  الشديد  بدفاعهم  احلنفّية 
عىل  للقياس  كّلية  انتصارهم  يعني  ال  الضعيفة  باألحاديث 
يف  اإلغراق  عليهم  يعاب  كان  أّنه  رغم  إذ  اخلرب؛  حساب 
احلديث  أئّمة  من  غريهم  مثل  أهّنم  إال  والقياس)24(،  الرأي 
املتواتر  للخرب  االنتصار  يف  يتشّددون  بل  بالنّص،  يتشّبثون 
ال  باألثر  مالك  اإلمام  تشّبث  أّن  كام  اآلحاد)25(.  خرب  دون 
دراية  إليه  تنسب  بحيث  بالقياس؛  يأخذ  مل  أّنه  كذلك  يعني 
ما بالقياس، بل وصف حّتى بكونه »أمري املؤمنني يف الرأي« 
و»أعرف الناس يف القياس«)26(. ومهام يكن من مبالغة لدى 
األتباع يف مدح إمامهم، فمن الثابت أّن مالكا أخذ بالقياس، 
القياس  بتقديم  قوله  وغريه  القّصار)27(  ابن  إليه  ينسب  بل 
يرفضون  املالكّية  من  كثري  كان  وإن  الواحد)28(،  خرب  عن 
الرواية. ويف مجيع األحوال، ظّل جّل املالكية حيتاطون  هذه 
رشعّيا،  أصال  بوصفه  له  واالنتصار  القياس  اعتامد  يف  كثريا 
عىل عكس الشافعّية، ويأيت عىل رأسهم إمامهم الذي أعلن 
جهارا حّجية القياس، »مع أّن أكثر تعويله يف إثبات األحكام 

عىل النصوص«)29(، كام سنرى.
ومل يكن فكر الشافعي ليمّر دون أن يثري ردودا خاّصة 
عياض  القايض  يورد  إذ  وغريهم؛  املالكية  علامء  طرف  من 
القرن  يف  أّلفت  الشافعي  عىل  الرّد  يف  كثرية  عناوين  وغريه 
من  مالك  فضائل  يف  مؤّلفاهتم  تتضّمنه  عاّم  ناهيك  الثالث، 
رّد مبارش أو غري مبارش عىل الشافعي)30(؛ كام يذكر الفخر ما 
املالكي  الفرج  أيب  عن  البغدادي  منصور  أبو  »األستاذ  حكاه 
أهّنام  املالكية  أكابر  من  وكان  القايض  إسحاق  بن  واسامعيل 
مل  الشافعي  أّن  رغم  كتابني«)31(،  الشافعي  عىل  الرّد  يف  صنّفا 
ينترص ملنهج أيب حنيفة وال ملدرسته، وإن كانت استفادته من 
كتاباته أمرا ظاهرا)32(. لقد تتلمذ الشافعي عىل يد أئّمة كثريين 
خمتلفة  آراء  خرب  متباينة)33(،  علمّية  ومناخات  مناطق  ويف 
وطرائق متعارضة، ومل حيرص قّط تلمذته يف إمام معنّي)34(. مل 
يكن الشافعي مالكّيا وال حنفّيا وال ظاهرّيا، كام مل يكن سلفّيا 
متشّددا، وال معتزلّيا؛ دافع عن احلديث لكنّه دافع أيضا عن 
القياس ورضورته يف الفقه)35(. بالفعل، لقد انترص للحديث 
بني  وسط  موقف  عن  بذلك  معرّبا  للقياس  انتصاره  بمقدار 
املغالني يف التشّبث باألثر واملنتقصني من قيمة بعض اآلثار إذا 

مل تكن توافق الرأي)36(. جاء تصّور الشافعي للقياس حماولة 
للتوفيق بني مواقف وطرق يف استخراج الدالالت واألحكام 
من النصوص؛ إّن ما كان هيّم الفقيه الشافعي هو كيف ينتج 
أسئلة  عىل  وجتيب  وقائع  عىل  تنطبق  النصوص  من  أحكاما 
الرأي  إتيان  عىل  احلرص  مع  النّص،  مع  مطابقة  يف  العقل 
وإجياد  آراء  تركيب  سياق  يف  القياس  عن  دافع  لقد  الوسط؛ 
احلنفّية  مواقف  بني  والنقالنّيني،  العقالنّيني  بني  تصالح  نقط 
أخرى.  جهة  من  واملالكّية  احلنفّية  وبني  جهة،  من  واحلَرفّية 
الفقه  تاريخ  يف  مسبوقة  غري  هذه  التوفيقّية  حماولته  ولعّل 

والترشيع يف اإلسالم)37(. 
الفقه  علم  أصول  دّون  من  أّول  الشافعي  هل  ولكن، 
حّتى  وحدوده  ومقّدماته  قضاياه  يف  وفّصل  قواعده  وصاغ 
كّرس القياس منطقا للفقه وصار، بالنسبة إىل هذا العلم، بمثابة 
أرسطو بالنسبة إىل املنطق؟ الشّك أّن نصوصا كثرية تعوزنا يف 
تكوين تصّور تارخيّي واضح حول ما كتب يف أصول الفقه يف 
القرن الثايّن وما يقتضيه ذلك من تأكيد أو نفي السبق التارخيّي 
لإلمام الشافعي إىل هذا الفّن؛ لكّن ذلك لن يمنعنا من مساءلة 
مسامهته يف املوضوع، بعد أن نكشف، أّوال، عن أهّم سامت 

نظريته يف القياس ومعامل وثاقتها ومواطن قصورها. 

2. سامت 
التصّور  يف  كبرية  بمرونة  الشافعي  لدى  القياس  يّتسم 
ولعّل  الواقع.  عىل  كام  النّص  عىل  ينسحب  التطبيق،  ويف 
واالجتهاد  القياس  بني  مطابقته  املرونة  هذه  مظاهر  أكرب  من 
والداللة والتأويل؛ فالقياس الشافعي اجتهاد وداللة وتأويل. 
القياس  بني  قّط  الرسالة  صاحب  يمّيز  ال  بالفعل، 
واحد«)38(،  ملعنى  »اسامن  عنده  مها  بل  واالجتهاد؛ 
معرفة  يف  طريقني  بني  يمّيز  وداللّيا)39(.  متكافئان وظيفّيا 
أو  االستدالل  أو  القياس  وطريق  النّص  طريق  اهلل:  أحكام 
الشافعي  يرّض  االجتهاد، وهي مصطلحات ال  أو  االستنباط 
أن يستعملها مرتادفات يف معجمه؛ والطريقة الثانية ال تشتغل 
أو  ضّدها  أبدا  وليس  معها،  كبرية  موافقة  ويف  األوىل  مع  إال 
الكتاب  هو  طلبه«  املفرتض  احلّق  »علم  إّن  استيفائها.  بعد 
والسنّة، ال شيئا آخر غري ما حتبل به هذه النصوص من أحكام 
بوصفها  وقائع وعالمات طبيعّية  إليه من  تشري  ما  أو  ومعان 
دالئل يمكن استثامرها يف الوقوف عىل حقيقة املعنى الكامن 
يف النّص. وهو ال يني يستشهد بمثال الِقبلة يف اآلية الكريمة 
عىل  اهلل  فرض  شطره«؛  وجوهكم  فوّلوا  كنتم  ما  »وحيث 
هلم  جيعل  »ومل  احلرام،  املسجد  إىل  بالقبلة  التوّجه  املسلمني 
بل  شاؤوا«،  حيث  يصّلوا  أن  احلرام  املسجد  عنهم  غاب  إذا 
أدوات  حرص  وقد  الشافعي.  حسب  االجتهاد،  إىل  دعاهم 
فيهم  رّكب  التي  العقول  أّوال،  ييل:  فيام  وعنارصه  االجتهاد 
والتي هبا يمّيزون بني األشياء وأضدادها؛ وثانيا، »العالمات 
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التي نصب هلم دون عني املسجد احلرام الذي أمرهم بالتوّجه 
شطره«)40(. أضاف الشافعي، بدءا، سمة التمييز إىل العقول، 
وهي  العالمات  أضاف  كام  طبيعّية؛  إدراكّية  قّوة  وهي 
وقمر  »وشمس  وهنار  وليل  جبال  من  الطبيعّية  املوجودات 
الفلك«)41(،  واملواضع من  واملغارب  املطالع  معروفة  ونجوم 
التي جيب أن تستثمَرها القّوة امُلميِّزة  يف بناء احلكم. وأّكد عىل 
إغفال  دون  لكن  الطبيعّية،  بالعالمات  االسرتشاد  رضورة 
هذه  وحركات  مواضع  حول  املجتهد  حّصلها  التي  املعرفة 
العالمات، وهو دعوة إىل االنتفاع بالعلوم املختلفة. فالقياس، 
هبذا املعنى، ال يقوم يف مثال القبلة عىل النّص معنى أو تشبيها، 
وال  متاحة)42(.  معرفة  كّل  باستخدام  االجتهاد  إىل  يدعو  بل 
إّن  جناح عىل املجتهد إن مل يقف عىل الصواب يف األمر، بل 
لكنّه مصيب  أبدا،  العني  ليصيب  يكن  مل  مغّيبا  عينا  يريد  من 
طلب  يف  جهد  ألّنه  النتيجة،  أخطأ  وإن  االجتهاد  يف  حمالة  ال 
معنى  »مثل  بأمور،  مرتبطان  واخلطأ  فالصواب  موضوعه؛ 
استقبال الكعبة، يصيبها من رآها بإحاطة، ويتحّراها من غابت 
فيصيبها بعض وخيطئها بعض«)43(. منها،  أو قُرب  بُعد  عنه، 
يرد القياس عند الشافعي بمعنى الداللة أيضا)44(. وال 
ختفى الصلة الداللّية الوثيقة بني االجتهاد والداللة والدليل. 
يشء  »وطلب  الشافعي؛  يقول  يشء،  طلب  هو  االجتهاد  إّن 
ال يكون إال بدالئل، والدالئل هي القياس«)45(. فبأّي معنى 
يكون القياس هو هذه الدالئل التي يكون هبا طلب يشء؟ هل 
القياس حكم أم دليل؟ أم كّل هذا؟ ثّم ماذا يقصد بالداللة؟ 
إذا كان مفهوم االجتهاد عاّما وغري واضح بام فيه الكفاية، فإّن 
الداللة  فمعنى  تاما؛  وضوحا  واضحًا  ليس  الداللة  مفهوم 
ما  فقط  أو  تاّما  معنى  منه  املقصود  يكون  قد  وجهني:  حيتمل 
»يتضّمن شبها داالّ عليه«)46(؛ وإذا كان يثري طبيعة عالقته بقياس 
املعنى وقياس  الالحقني عن قياس  مّيزه بعض  الذي  الداللة 
واالستدالل.  الدليل  بمفهوم  لديه  أيضا  يلتبس  فإّنه  الشبه، 
وجتدر اإلشارة إىل أّن رسالة الشافعي زاخرة بألفاظ دّل ويدّل 
حيوم  وفكره  حججه  وكّل  واالستدالل،  والدليل  والداللة 
حول داللة النّص اللفظّية واملعنوية. وإذا كان القياس الرشعّي 
ال يشتغل إال يف غياب نّص رصيح، فإّنه ال يشتغل كذلك إال 
بحضور داللة فيه عىل معنى أو شبه يدّل عليه. والداللة تسري 
من اللفظ إىل احلكم مرورا بالدليل واالستدالل، وما القياس 
إال جمموع هذه العملية. وهكذا، متتزج لدى الشافعي الداللة 
العقيّل،  بالدليل  النيّص  والدليل  الفكرّية،  بالداللة  اللغوّية 
متعّددة  آلليات  وتوظيفه  العقل  اشتغال  حيرض  هذا  كّل  ويف 
واالستنتاج)47(. واالفرتاض  والتأويل  والتفسري  الفهم  مثل 

يتقّدم إىل ساحة القياس الشافعّي مفهوم آخر ليس أقّل 
غموضا من سابقيه، وهو مفهوم التأويل؛ إذ ال يعدو القياس 
أن يكون سوى داللة خفّية يكشفها الناظر يف النّص املستدّل 

عىل معنى عقيّل أو حدث واقعّي. إّن كّل قياس تأويٌل، يروم 
استخراج داللة غري رصحية، لكن لقياس التمثيل مدى معّينا 
ال يمكن جتاوزه، بل إطارا تنحرص فيه الداللة وال تتعّداه إىل 
علم  صنفني:  بني  العلم  مفهوم  يف  الشافعي  ويمّيز  سواه.  ما 
أهل  عند  عاّما  وموجودا  اهلل،  كتاب  يف  نّصا  »موجود  عاّم 
الغلط من اخلرب، وال  فيه  اإلسالم«)48(، وهو علم »ال يمكن 
»ما  فهو  الثاين  النوع  أّما  التنازع«)49(؛  فيه  جيوز  وال  التأويل، 
األحكام  به من  وما خيّص  الفرائض،  فروع  العباد من  ينوب 
وغريها، ممّا ليس فيه نّص كتاب، وال يف أكثره نّص سنّة، وإن 
كانت يف يشء منه سنّة فإّنام هي من أخبار اخلاّصة، ال من أخبار 

العاّمة، وما كان منه حيتمل التأويل ويستدرك قياسا«)50(.
يمكن أن نستخلص من كالم صاحب الرسالة أمرين: 

أّوال، إّن القياس تأويل نستدرك به ما مل ينّص عليه رصاحة. 
نسّجل  أن  يصّح  فإّنه  تأويل،  قياس  كّل  بأّن  القول  سبق  ومّلا 
أّن كّل تأويل قياس يف تصّور الشافعي؛ فام احتمل  هنا أيضا 
العلم  ذوي  من  قياسا  فيه  احلكم  استدراك  أمكن  التأويل 
اخلاّص، الذي ال يعني شيئا آخر غري امتالك أخبار خاّصة من 
السنّة غري متوافرة لدى العاّمة وليس نوعا من العلم الباطنّي 
فهم  اقرتاح  يعني  كام  الفلسفّي)51(،  أو  الكالمّي  أو  الرمزّي 
معنّي للمعنى األصيّل الوارد يف النّص الذي نقيس عليه يف بناء 
حكم جديد. ومن املفيد اإلشارة إىل أّن الشافعي يتحّدث عن 
التضييق واإلفساح يف الداللة واحلكم؛ فهو يعطي قيمة كربى 
لالستدالل العقيّل واستكشاف الدالالت الثاوية يف النّص فيام 
وراء املعنى الظاهر من األلفاظ واجلمل، وهو أشّد ما يكون 
اقتناعا بأّن درجة الفقه ال يبلغها املقّلد احلافظ وإّنام ال بّد أن 

يكون الفقيه جمتهدا)52(.
ثانيا، يمكن للقياس أن حيمل القرآن عىل باطن كام يمكن للسنّة 
»القرآن عىل ظاهره، حّتى  أّن  أو اإلمجاع ذلك؛ لكن األصل 
تأيت داللة منه أو سنّة أو إمجاع بأّنه عىل باطن دون ظاهر«)53(. 
فاملعنى الظاهرّي هو أوىل املعاين التي جيب عىل املسلم األخذ 
هبا، وال يمكن اللجوء إىل القياس إال لداللة منه أو من سنّة 
اجّتاه تبنّي  بأّنه عىل باطن. لكن الشافعي ال يسري يف  أو إمجاع 
موقف أهل الظاهر ملكان افساحه جماال مهاّم للتأويل والقياس 
كام سبقت اإلشارة. وإذا كان يدعو إىل أخذ النّص عىل ظاهر، 
فإّنه ال يقصد بالظاهر شيئا آخر غري املعنى الذي يفهمه العريّب 
أن  يمكن  القياس  وال  التأويل  ال  اللغوّية،  وفطرته  بسليقته 
ألفاظه. ومعاين  العريّب  اللسان  قواعد  نطاق  خارج  يقوما 

الداللة  وسامت  أبعاد  أهّم  إحدى  اللغوية  الداللة  تعّد 
القياس الرشعّي يف جوهره  والقياس الشافعّيني؛ حيث يقوم 
عىل اللغة، لذلك فهو قياس فقهّي لغوّي يقتيض من اخلائض 
فيه إتقان العربّية)54(؛ فمن جيهل العربّية ال يسعه سوى التقليد 
وال يمكنه أن يامرس هذا النوع من القياس بأّي حال؛ »ألّنه 
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الكتاب أحد جهل سعة لسان  إيضاح مجل علم  يعلم من  ال 
وال  وتفّرقها«)55(.  معانيه  ومجاع  وجوهه،  وكثرة  العرب، 
من  الدالالت  ويتسّلم  املعاين  يلتمس  أن  يف  الشافعي  يتوانى 
بني  للتمييز  تبعا  الداللة  يف  مستويات  بني  ممّيزا  العرب  لسان 
من يعرف اللسان العريّب ومن جيهله؛ وإذا كانت هناك آيات 
كام  غريها،  من  العرب«)56(  لسان  جيهل  من  عند  »أوضح 
يقول، إال أّن األمر ليس دائام كذلك؛ إذ تعّرف العرب اليشء 
]...[؛  باالشارة  تعّرفه  كام  باللفظ،  اإليضاح  دون  »باملعنى 
باالسم  وتسّمي  الكثرية،  باألسامء  الواحد  اليشء  وتسّمي 
إن  نستغرب  أن  جيب  ال  لذلك،  الكثرية«)57(.  املعاين  الواحد 
بلسان  العلم  أهل  عىل  كثريا  حييل  الرسالة  صاحب  وجدنا 
العرب ويمّيز، تبعا لالستعامل اللغوّي، بني مستويات داللّية 
عّدة، منها العاّم الظاهر الذي »يراد به العاّم الظاهر«، والعاّم 
الظاهر الذي »يراد به العاّم ويدخله اخلاّص«؛ والعاّم الظاهر 
أّنه  الذي »يراد به اخلاّص«؛ والظاهر الذي »يعرف يف سياقه 
يراد به غري ظاهره)58(. فاهلل إّنام خاطب العرب بلسان يعرفون 
معانيه، ويتذّهنون مضمراته الداللّية؛ واألمر نفسه ينطبق عىل 
نصوص احلديث، مادام الرسول «عريّب اللسان والدار« بتعبري 
البّينة  انعكاساته  األمر، ال حمالة،  الشافعي)59(. وقد كان هلذا 

عىل مفهوم القياس لدى اإلمام الشافعي.
الشافعي  لدى  القياس  سامت  أكرب  من  إّن  وأخريا، 
الغرض  كان  وإذا  والعقلّية)60(.  الرشعّية  ورضورته  وجوبه 
األّول من االجتهاد، يف مثال القبلة، إّنام هو من أجل االلتزام 
بمنطوق النّص واخلضوع للفرض الدينّي الذي حيمله، فإّنه ال 
يصّح فيه االستحسان أبدا، وإّنام االستدالل واجب واالجتهاد 
وهكذا،  وغريها.  القبلة  جهة  حتديد  يف  املسلم  عىل  فرض 
الترشيع  يصّح  ال  التي  العلم  جهات  من  جهًة  القياس  جيعل 
يف  إذ  وحّجيته؛  رضورته  عىل  مؤّكدا  بدوهنا)61(،  اإلسالم  يف 
غياب النّص، ال مفّر من القياس، وليس للمسلمني البعيدين 
عن الكعبة »أن يقولوا نتوّجه حيث رأينا، بال داللة«)62(؛ بل 
البّد من طلب الدليل حيث كان يف النّص أو يف الواقع. وال 
أّنه حيكم باإلمجاع والقياس كام  الشافعي عن اإلعالن  يتوّرع 
يكون  احلكم  أّن  مّرة،  ما  غري  مربزا،  والسنّة؛  بالكتاب  حيكم 
أّوال بالكتاب والسنّة اللذين ال اختالف فيهام ويسمه باحلكم 
باحلّق يف الظاهر والباطن؛ ويكون ثانيا بالسنّة التي ليس حوهلا 
)مادام  الظاهر  يف  احلّق  باحلكم  ويصفه  الواحد(  )خرب  اّتفاق 
»يمكن الغلط فيمن روى احلديث«(؛ وثالثا يكون باإلمجاع؛ 
بالقياس، وهو مستوى أضعف لكن ال  رابعا  ويكون احلكم 
النّص »كام  غنى عنه يف حال الرضورة، فهو فرض يف غياب 
يكون التيّمم طهارة يف السفر عند اإلعواز من املاء«)63(، لكن 
مع وجود اخلرب »ال حيّل القياس«)64(، متاما كام ال يكون التيّمم 
وجود  مع  لقياس  قيام  ال  أّنه  مراء  فال  املاء.  وجد  إذا  طهارة 

نّص  وجود  مع  إال  يقوم  ال  األمر،  حقيقة  يف  أّنه،  إال  نّص، 
يقاس عليه. غري أّنه البّد هنا من تسجيل أمرين: أّوال، ليس 
كّل نّص هو موضوع قياس، إذ ثّمة خرب يقاس عليه، وخرب ال 
يقاس عليه)65(، مثل »ما كان هلل فيه حكم منصوص ثّم كانت 
لرسول اهلل سنّة بتخفيف يف بعض الفرض دون بعض: عمل 
بالرخصة فيام رّخص فيه رسول اهلل، دون ما سواها ومل يقس 
ما سواها عليها«)66(؛ وثانيا، كام يقتيض القياس النّص، يقتيض 
معا،  والقياس  اخلرب  من  البّد  إذ  القياس)67(؛  بدوره،  اخلرب، 
املقام  فالشافعي كان، يف  بالرضورة.  يستدعي أحدمها اآلخر 
علم  طرحها  التي  املشاكل  استغرقته  حديث  رجل  األّول، 
احلديث قبل علم الفقه، ومل يستعمل القياس فقط يف استنباط 
ضبط  يف  أيضا  استعمله  وإّنام  والسنّة،  الكتاب  من  األحكام 
االستدالل يف  أنامط  أحد  القياس  يشّكل  بل  احلديث؛  صّحة 
يلجأ  األحاديث،  اختالف  أمر  ففي  احلديث وغريه)68(.  علم 
أو  اإلمجاع  أو  السنّة  أو  بالكتاب  االستدالل  إىل  الشافعي 
القياس لرتجيح بعضها عىل بعض)69(، كام يقيس احلديث عىل 
القرآن)70(. وإذا مل يكن القياس هو املعيار األّول يف تصحيح 
احلديث، إذ الصّحة يف القياس عند الشافعي آخر ما نلجأ إليه 
يف األخذ بحديث دون آخر، إال أّن القياس حارض عمليًا يف كّل 
مراتب االستدالل: ليس االستدالل األّول إال قياسا للحديث 
بكتاب  أشبه  أن يكون  احلديثني  أحد  فاحلّجة يف  القرآن،  عىل 
رسول  سنن  من  سوامها  بام  أشبه  «أو  فيه،  بمعنى  أو  اهلل)71( 
القياس«)72(. أو أصّح يف  العلم،  أهل  يعرف  بام  أوىل  أو  اهلل، 
قائام  ترشيعّيا  أصال  القياس  الشافعي  كّرس  لقد 
وأحكامه  إمجاع،  وال  سنّة  وال  كتاب  بنّص  ليس  فهو  بنفسه؛ 
نقول  أن  الالزم، وال يمكن  اجتهادّية وليست هلا صفة اخلرب 
االجتهاد  سبيل  إّن  الرسول.  حكم  وال  اهلل  حكم  أهّنا  عنها 
هو القياس)73(، بل هو نفسه القياس وليس شيئا متمّيزا عنه؛ 
اّتباعا  النّص  إّما أن نحّصلها من  أّن األحكام  ومناط مجاعهام 
الزم  حكم  ثّمة  يكون  عندما  األّول،  قياسا.  أي  اجتهادا،  أو 
يف أمر معنّي، فإّننا ال نملك إال االّتباع؛ والثاين حينام ال يوجد 
حكم يف أمر بعينه وإّنام توجد بدله داللٌة يف النّص، فإّن علينا 
زائد  أمر  القياس  إّن  بالقياس.  احلّق،  سبيل  عىل  نطلبها،  أن 
خربا  ليس  أّنه  صحيح  رضورّي.  لكنّه  والسنّة،  الكتاب  عىل 
فيه  كتاب  ال  »فيام  بالقياس  القول  مرشوعية  لكن  الزما)74(، 
الشافعي.  اإلمام  أقّل صّحة عند  ليست  إمجاع«  وال سنّة وال 
فكيف يشتغل هذا القياس لدى الشافعي؟ ما أنواعه وأركانه 

ورشوطه؟ وما قّوته االستداللية؟

3. وثاقة 
للقياس  العاّمة  تعريفاته  حدود  عند  الشافعي  يقف  مل 
أنواعه وبنّي  بوصفه اجتهادا أو طلبا للدالئل، وإّنام فّصل يف 
عدم  فرغم  االستداللّية.  وثاقته  معامل  وكذا  صّحته  رشوط 



 128

تفريقه بني القياس واالجتهاد عموما، فإّنه حريص عىل التمييز 
بني الرأي )املذهبّي أو غريه(، الذي يقّدم حتت غطاء القياس، 
بني  بتعبريه،  والعلم)75(  الظّن  بني  يمّيز  وكأّنه  القياس؛  وبني 
الثابت«  »العلم  هو  الذي  احلّق  القياس  وبني  القياس  وهم 
بتعريف  والقياس  العلم)76(.  أهل  طرف  من  عليه  املجمع 
املتقّدم،  اخلرب  موافقة  عىل  بالدالئل  طلب  »ما  هو  الشافعي 
طلبه«)77(.  املفرتض  احلّق  علم  ألهّنام  السنّة،  أو  الكتاب  من 
ماهية  بوضوح  يبنّي  ال  التعريف  هذا  أّن  الشافعي  استشعر 
القياس وآلياته، وال يرفع الّلبس الذي يطرحه مفهوم املوافقة؛ 
موافقة  هبا  تكون  التي  الوجوه  مفّصال  يستدرك  نجده  لذلك 
تكون من وجهني:  »وموافقته  يقول:  والسنّة، حيث  الكتاب 
أو  منصوصا  اليّشء  حّرم  رسوله  أو  اهلل  يكون  أن  أحدمها، 
أحّله ملعنى، فإن وجدنا ما يف مثل ذلك املعنى فيام مل ينّص فيه 
بعينه كتاب وال سنّة: أحللناه أو حّرمناه، ألّنه يف معنى احلالل 
واحلرام؛ أو نجد اليشء يشبه اليشء منه واليشء من غريه، وال 
األشياء  بأوىل  فنلحقه  أحدمها:  من  شبها  به  أقرب  شيئا  نجد 
بني  الشافعي  يمّيز  وهكذا  الصيد)78(.  مثال  يف  كام  به«،  شبها 
نوعني من القياس: قياس املعنى وقياس الشبه؛ يقيس األّول 
ويقيس  بينهام،  جيمع  ملعنى  النّص  يف  وارد  حكم  عىل  حادثا 
الثاين أمرا مل يرد فيه حكم يف النّص عىل أمر نّص عليه لكثرة 
الشبه به يف صفات معّينة. ويف كال احلالني نوّسع داللة النّص 
حّتى ترسي عىل أشياء وأحداث وحتمل معان غري مرّصح هبا، 
يف الظاهر عىل األقّل. ويمّيز الشافعي بني وجوه قياسّية أخرى 
منهام،  واحد  كّل  قياس  ابتداء  هبا  ويتفّرق  القياس،  »جيمعها 
األّول  بعض«)79(.  من  أوضح  وبعضهام  مها،  أو  مصدره،  أو 
مثل قياس حرمة الكثرة عىل حرمة القّلة أو العكس، فاليشء 
املحّرم قليله »كان كثريه مثل قليله يف التحريم أو أكثر«؛ وأيضا 
من محد عىل يشء من الطاعة »كان ما هو أكثر منه أوىل أن حيمد 
عليها؛ وكذلك إذا أباح كثري يشء كان األقّل منه أوىل أن يكون 
القياس  أنواع  أقوى  هو  القياس  من  النوع  وهذا  مباحا«)80(. 
وأوضحها يف نظر الشافعي، إىل درجة أّن بعض العلامء رفض 
أصال تسمّيته قياسا، ويستدّلون بالقول إّن »معنى ما أحّل اهلل 
وحّرم، ومحد وذّم«، داخل يف مجلة معنى النّص، »فهو بعينه ال 
قياس عىل غريه«)81(. ولعّل هذا النوع هو الذي يسّميه اجلويني 
واملختلف  عليه،  باملنصوص  عنه  املسكوت  اليشء  بإحلاق 
باملّتفق عليه، لكونه يف معناه. ويصفه، عىل غرار إمام املذهب، 
معظم  أّن  عىل  بدوره،  مؤّكدا،  الوضوح،  درجات  بأعىل 
األصولّيني رفضوا عّد هذا النوع من أقسام القياس)82(. وإذا 
كان أصحاب الرأي السابق حيرصون القياس يف قياس الشبه 
عىل  يقوم  الشافعي،  يتبنّاه  ثانيا،  رأيا  ثّمة  فإّن  غريه)83(،  دون 
تصّور نقيض مفاده أّن كّل »ما عدا النّص من الكتاب والسنّة 
وكان يف معناه فهو قياس«)84(. ويستخلص الفخر الرازي من 

كالم الشافعي اآلنف نوعا آخر من أنواع القياس لديه، يطلق 
عليه اسم القياس يف معنى األصل، ممّيزا إياه عن النوع األّول 
كام عن قياس املعنى وقياس الشبه اللذين صنّفهام ضمن نوع 
ثالث من القياس؛ فإذا كان األّول نوعا يكون فيه الفرع »أوىل 
حرمة  عىل  الرضب  حرمة  كقياس  وهو  األصل  من  باحلكم 
التأفيف«)85(، فإّن النوع الثاين يكون فيه الفرع مساويا لألصل 
يف  بالقياس  املسّمى  وهو  الرتبة  يف  ينقص  وال  عليه  يزيد  »ال 
معنى األصل«؛ أّما الثالث فهو الذي يكون فيه »الفرع أضعف 
يف ذلك احلكم من األصل«)86(. وهذا النوع األخري هو الذي 
الشبه. لكن أليس يف حديث  املعنى وقياس  ينقسم إىل قياس 
الشافعي عن معنى األصل حضور لعّلة احلكم الذي يرّد إليه 
حكم يف فرع؟ وما طبيعة العالقة بني األصل والعّلة واحلكم 
وما  املعنى،  بقياس  يقصد  ماذا  لزوم؟  عالقة  هي  هل  لديه؟ 
وقياس  العّلة  قياس  أي  املعروفة،  الثالثة  األنواع  بني  موقعه 

الداللة وقياس الشبه)87(؟ 
وقياس  املعنى  قياس  بني  متييزا  الشافعي  لدى  نجد  ال 
العّلة وال ذكرا لقياس الداللة، لكنّه ال يني يستعمل القياس 
بأنواعه املختلفة وإن مل يسّم منه سوى نوعني، ويستغرقه طلب 
الدالالت يف النصوص لكي يقيس عليها؛ كام يضع هو نفسه 
مجال يروم منها الداللة عىل كّل ما يدخل يف مثل معناها)88(. 
وقد ذهب املتأّخرون إىل أّن كلمة 'معنى' تستعمل للداللة عىل 
سبب سّن حكم رشعّي؛ »فحيث ما وجد ذلك السبب وجد 
ذلك احلكم«)89(. ولذلك، فكلمة 'معنى' حتمل معنيني: أّوهلام 
أطلق عىل  السبب؛ وهلذا  أو  العّلة  أيضا  تعني  لكنّها  الداللة، 
قياس العّلة اسم قياس املعنى، لكن الشافعي ال يستعمل كلمة 
يطلق  أّنه  أحيانا  يفهم  قد  كان  وإن  املعنى)90(.  هبذا  بتاتا  عّلة 
لفظة 'معنى' للداللة عىل العّلة، فإّنه ال يذكر قياس العّلة وال 
قياس الداللة نوعني قائمني بذاهتام. وابن حزم، أشّد خصوم 
قياس التمثيل وأهله، ال يرى مقاما للتفريق بني قياس املعنى 
وقياس الداللة، وال بينهام وبني قياس العّلة)91(. وألّن سبيل 
احلّق عند الشافعي ال خيرج أن يكون إّما نّصا أو داللة)92(، كام 
سبق القول، فإّن القياس عنده هو ما »نّص عليه بالداللة« يف 
مقابل ما نّص عليه باالسم. وقد ال نجانب الصواب إذا قلنا 
إّن قياس املعنى كام يفهمه ويامرسه الشافعي ينكشف، إمجاال، 
يف صورتني: فهو قياس داللة يف جممله، لكن مّلا كان الوقوف 
يدّل  ما  أو عىل  احلكم  عّلة  أيضا وقوف عىل  الداللة هو  عىل 
يقوم  القياس  أّن  بخاف  فليس  عّلة.  قياس  أيضا  كان  عليها 
وبدل  واحلكم)93(،  والعّلة  والفرع  األصل  أربعة:  أركان  عىل 
العّلة نجد املعنى أو الداللة عند صاحبنا. صحيح أّن الداللة 
يف  داللة  إهّنا  العّلة؛  هي  ليست  أهّنا  إال  العّلة،  مقام  تقوم  قد 
نّص ُحِكم به ملعنى من املعاين، أي لعّلة؛ فإّما أن توجد العّلة 
املعنى  عىل  اللفظ  لداللة  تبعا  عليها)94(  يدّل  ما  أو  النّص  يف 



سعيد البوسكالوي   / 129

إىل  اإلشارة  من  والبّد  واستتباعا.  ولزوما  وتضّمنا  مطابقة 
معنى  عن  وإّنام  األصل،  عّلة  عن  يتحّدث  ال  الشافعي  أّن 
معنى  من  اجلويني،  بعبارة  وارتضاه،  اعتمده  فام  األصل)95(؛ 
واألعالم،  األدّلة  نصبه  يف  الشارع  كالم  »داللة  هو  األصل 
كّل مسلك«)96(،  أوىل من  ابتدرناه، ورأيناه  فإذا وجدنا ذلك 
مضمرة  أو  التعليل  فتفيد  رصحية  تكون  قد  الداللة  وهذه 
اللزومّية،  الطبيعة  عىل  يؤّكد  ال  كان  وإن  وحسب.  به  تشعر 
غريه)97(،  عند  نجدها  كام  باحلكم  العّلة  لعالقة  وسلبا،  إجيابا 
أنواع  كّل  يف  غريه،  ولدى  لديه  حارضة  تظّل  العّلة  أّن  إال 
فمتى  القياس.  تصحيح  يف  رشط  عليها  والوقوف  القياس، 
»قام الدليل عىل أّن اجلامع مناط احلكم أو عىل إلغاء الفارق 
يف  صحيح،  ودليل  صحيح،  قياس  فهو  والفرع  األصل  بني 
بغّض  الرشعّيات والعقلّيات معا،  أّي يشء كان«)98(، أي يف 
شبه. قياس  أو  عّلة  قياس  أو  معنى  قياس  كونه  عن  النظر 
من  الشافعّي،  اإلمام  نظر  يف  أوثق،  املعنى  قياس  إّن 
يكون  ال  القياس  من  النوع  هذا  إّن  بحيث  الشبه؛  قياس 
معنى  يف  متضّمن  املعنى  قياس  يف  فاليشء  خالف.  موضوع 
األصل، يكفي الوقوف عىل داللة النّص وإبراز تضّمنها ملعنى 
الذي  الشبه  قياس  أّما  النازلة.  موضوع  اليشء  عىل  ينسحب 
املوضوعات  بأقرب  نّص  فيه  يرد  مل  تشبيه حادث  يعتمد عىل 
شبها به من التي ورد فيها حكم يف النّص فهو أقّل استدالال، 
يصعب  ثّمة  ومن  قربا،  األكثر  الشبيه  عىل  الوقوع  يعرس  إذ 
هذا  يطرحها  صعوبة  أكرب  ولعّل  حوله)99(.  االّتفاق  حتصيل 
النوع من القياس هي صعوبة حتديد مفهوم الشبه؛ إذ قد يطلق 
أحيانا  يسّمي  نفسه  والشافعي  القياس)100(،  أنواع  مجيع  عىل 
اختالف  موضوع  اعتربه  حني  يبالغ  ومل  تشبيها)101(.  القياس 
إىل  تعريفه،  حول  قائم  العلامء  بني  فاالختالف  الفقهاء؛  بني 
يمكن حتديده أصال)102(؛  أّنه ال  إىل  اجلويني ذهب  أّن  درجة 
مسائل  من  مسألة  أغمض  بكونه  األنباري  ابن  ووصفه 
األصل  بني  اجلمع  »هو  تعريفه  يف  قيل  وقد  األصول)103(. 
والفرع بوصف يوهم اشتامله عىل احلكمة املقتضية للحكم من 
غري تعيني كقول الشافعي يف النّية يف الوضوء والتيّمم طهارتان 
فأّنى تفرتقان«)104(. فإذا كان يلحق الفرع باألصل لكثرة شبهه 
به يف صفات معّينة، فإّنه ال جيب االعتقاد أّن صفات الشبه هي 

عّلة حكم األصل)105(. 
وأحكام  فكر  يف  القياس  أنواع  كّل  حترض  وهكذا، 
يدافع  كان  وإذا  املعنى؛  قياس  أكثر  يستعمل  لكنّه  الشافعي، 
هبذا  االستدالل  وفعالية  برضورة  اقتناعه  فلمكان  نظرّيا  عنه 
النوع من القياس. فهو يستعمله بمرونة كبرية كآلّية الستنباط 
املعنى. ولعّل من مظاهر قّوة االستدالل لدى الشافعي وحيطته 
العلمّية كونه يتحّدث كثريا عن املعاين املحتملة، ونجد كالمه 
مليئا بعبارة 'حيتمل'، و'أشبه ما يكون' وغري ذلك من العبارات 

باستخراج  لنفسه  ويسمح  القطع،  االحتامل وعدم  تفيد  التي 
اآليات واألحاديث من معاين  الدالالت وما حيتمله منطوق 
خمتلفة غالبا ما يمّيز فيها بني وجوه متعّددة لكي ينترص للداللة 
'دّل' و'يدّل' بال حرص  يتكّرر فعل  العقل.  األكثر قبوال لدى 
و'احلكمة'  'الداللة'  مصطلحات  يستعمل  كام  الرسالة  يف 
و'التأويل'  و'املعنى'  و'القياس'  و'االستدالل'  و'االستنباط' 
توسيع  إىل  يعمد  ما  وكثريا  حمصور؛  غري  بمعنى  لكن  بكثرة، 
العقل  حكم  يوافق  بحيث  ظاهرها  وتأويل  النصوص  داللة 
وأصول الدين الكربى، لكن مع احلرص عىل عدم الوقوع يف 
كان  ومهام  خفيفا  التعارض  كان  مهام  النّص  مع  تعارض  أّي 
النّص ضعيفا؛ كام نجده حييل عادة عىل أهل العلم، ويستشهد 
ضعف  عليه  يعاب  كان  وإذا  العلم«)106(.  »أكابر  بقول 
القياس  أّن  إثبات  به يف  احتّج  الذي  القبلة  مثال  استدالله يف 
إّن  بقوله  الرازي  الفخر  يرّده  الذي  ـ وهو االعرتاض  حّجة، 
القياس ال  أّن  إبطال دليل من زعم  الشافعي كان هو  غرض 
الظّن، والظّن ال يمكن أن يكون حّجة)107( ـ إال  يفيد سوى 
أّننا نعتقد أّن سبب مؤاخذة الشافعي عىل مثال القبلة إّنام هو 
القبلة هو دليل  راجع إىل كون الدليل الذي التمسه يف طلب 
عقيّل. فالشافعي ال يقابل أبدا بني دليل عقيّل ودليل رشعّي، 
يف  أصله  واحد،  فالدليل  رشعّي؛  وقياس  عقيّل  قياس  بني 
النّص ومن النّص؛ والقياس له وجوه، لكن مجيعها ال خترج 
قد  القياس  أّن  أبدا  يزعم  وال  ودالالته.  النّص  أحكام  عن 
يرقى إىل مستوى املعرفة العقلّية التاّمة التي يّدعيها مثال أهل 
الربهان املنطقّي، لذلك نفهم ملاذا يطابق الشافعي بني القياس 
واالجتهاد؛ فاالجتهاد، عىل عكس ما اعتقد الفخر، ال حيّصل 
الطابع  هذا  ويف  واليقني.  اإلحاطة  ال  الظّن  غالب  سوى 
قّوته. وبالتايل  حّجيته،  تكمن  الشافعي  للقياس  االحتاميّل 
بالقياس  اقتناعا  أشّد  كان  الشافعي  أّن  الواضح  من 
أصوله  يبنّي  أن  حاول  وقد  باحلّق،  العلم  لتحصيل  سبيال 
عن  كام  بقياس،  ليس  عاّم  ويمّيزه  صّحته  ورشوط  ووجوهه 
لقد  االعتامد.  يف  أو  الرفض  'املغالني' يف  املخالفني  تصّورات 
وضع لبنات أوىل يف قواعد ورشوط إعامل القياس يف املامرسة 
الفقهّية، وهو يشرتط الصّحة يف القياس دون سواه من أصول 
الترشيع األخرى: فال عاّمة املسلمني جتتمع عىل ضاللة، وال 
الكتاب وال السنّة املتواترة يمكن نسبهام إىل الغلط. ففي كّل 
استدالل أصويّل نطلب ما يوافق الكتاب أو السنّة أو اإلمجاع 
يصفها  لرشائط  مستجمعا  قياسا  أي  القياس)108(،  أصّح  أو 
باآللة التي جيب عىل القائس التمّكن منها. وهي: أّوال، العلم 
فرضه،  الكتاب،  بأحكام  العلم  من  يقتضيه  وما  باألصول 
بالسنن وأقاويل  العلم  ثّم  ناسخه ومنسوخه، عاّمه وخاّصه؛ 
الصحابة وإمجاع الناس واختالفهم)109(؛ عالوة عىل رضورة 
اللغوّية؛ إذ ال قياس بدون لغة كام سبقت  التمّكن من األداة 
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هذه  عن  العقل  قرص  إن  البّتة  القياس  جيوز  وال  اإلشارة، 
يقتضيه من  وما  العقل،  فهو صّحة  اآلخر  الرشط  أّما  األداة. 
التثّبت وعدم الترّسع يف احلكم؛ ورضورة االستامع إىل الرأي 
وانفتاحا  الصدر  سعة  بدوره،  يقتيض،  رشط  وهو  املخالف؛ 
عىل آراء اخلصوم، وبلوغ غاية اجلهد يف البحث والتمحيص 
خالل  من  النفس  من  واإلنصاف  احلكم)110(؛  إصدار  قبل 
خالف  بام  أيضا  واإلحاطة  الرتك؛  أو  القول  يف  العّلة  معرفة 

حّتى يعرف فضل ما صار إليه ممّا تركه)111(.
رشطان  القياس  من  والتمّكن  باألصول  العلم  إّن 
بدون  أحدمها  يقوم  ال  بحيث  الشافعي،  نظر  يف  متكامالن، 
يعقل  ال  وهو  ِقس،  لرجل:  يقال  »أن  جيوز  ال  إذ  اآلخر، 
القياس«، كام ال جيوز أن يقول بقياس من ال حييط باألصول، 
ألّنه سوف يقيس عىل ما ال يعلم)112(. وهكذا، فإّن من مظاهر 
قّوة االستدالل لدى الشافعي كونه يشرتط األصل الصحيح 
املقابل،  يف  يشرتط،  كام  عليه)113(؛  يدّل  ما  أو  عينا  كان  سواء 
القياس الصحيح، ويمعن يف حتريم االستحسان »إذا خالف 
وإّما  النّص  فإّما  القياس؛  خالف  أو  اخلرب«،  االستحساُن 
القياس الصحيح، وال جمال للتخمني واهلوى. ومعّوله يف كال 
األصلني عىل منطق لسان العرب وضبط داللة ألفاظه ووجوه 
خيتلف  فقّلام  صحيحا  القياس  كان  وإذا  استعامالهتا)114(. 
القائسون فيه، حسب الشافعي الذي يرى أّنه إذا قيس بصّحة 

يف طلب احلّق اتفّقوا يف أكثره. 

4. قصور 
غري أّن القياس الشافعي، كام يّتسم بعنارص قّوة، يّتسم 

أيضا بمواطن قصور، وقد سبق أن أملحنا إىل بعضها. 
الشافعي  تصّور  حمدودية  مظاهر  أبرز  من  لعّل  أّوال، 
يلتبس  كيف  رأينا  وقد  وغموضه؛  عمومّيته  للقياس 
بمفهومي االجتهاد واالستدالل؛ ومن املفيد هنا اإلشارة إىل 
أّن كثريا من العلامء، شافعّية ومالكّية وغريهم، قد اعرتضوا 
اإلمام  قّدمه  الذي  للقياس  الفضفاض  املفهوم  هذا  عىل 
وهو  املحدودية  هلذه  آخر  وجها  ثّمة  ولكن  الشافعي)115(. 
أّنه  يبدو  غريه،  دون  الدليل  من  معنّي  نوع  عىل  اقترص  كونه 
أن  كاد  الذي  الرأي  طريق  بقايا  من  مضض  عىل  به  احتفظ 
جيمع عاّمة أهل عرصه عىل رفضه)116(؛ ولسنا نحتاج إىل بيان 
قصور القياس لدى أغلب من عّول فقط عىل النوع األّول من 
القياس، أي القياس اجليّل دون قياس العّلة ناهيك عن أنواع 
التعليل.  جهة  من  قصور  هي  والنتيجة  األخرى؛  القياس 
باحلجاج)117(؛  والتمثيل  بالربهان،  االستنباط  عادة،  يرتبط، 
والتمثيل كام االستنباط حارضان يف كّل فعل عقيّل برشّي منذ 
وأعقدها)118(،  مستوياته  أعىل  إىل  الطفولّية  املحاوالت  أوىل 
معتاد  هو  ملا  تبعا  متثييّل  نحو  عىل  يشتغل  أصله  يف  فالتعّقل 
ومثىل  وحيدة  طريقة  به  نتشّبث  حني  ولكن  ومشهور)119(. 

تكون  رّبام  أخرى  آليات  دور  تبنّي  من  أنفسنا  نمنع  للتعّقل 
أكثر فعالّية يف إنتاج املعرفة. 

سبقت  كام  تقابل،  أّي  يقيم  ال  الشافعي  أّن  ورغم 
عن  يتحّدث  إذ  والرشعّي،  العقيّل  القياسني  بني  اإلشارة، 
القياس بألف والم التعريف، إال أّن املتتّبع لعبارته لن يغرب 
أنواع  عىل  ضّدا  القياس  من  النوع  هذا  يستعمل  كيف  عنه 
أخرى مثل القياس املنطقّي مثال أو ما هو أقرب منه؛ يف حني 
يدجمون  املشارب  خمتلف  من  مسلمني  وعلامء  متكّلمني  نجد 
من  اخلوف  ولعّل  حرج)120(.  أدنى  دون  األصناف  هذه  بني 
أن يؤّدي اإلمعان يف إعامل القياس يف الترشيع إىل االختالف 
هو ما دفع الشافعي، وكثريا من املجتهدين غريه، إىل االقتصار 
عىل القياس يف أدنى صوره وإىل جلم استعامله بقيود صارمة؛ 
هذه  رفض  وراء  الكامن  نفسه  التخّوف  ريب،  بدون  وهو، 

اآللّية من قبل بعضهم)121(. 
ثانيا، يبدو القصور أوضح يف انعكاسه السلبّي عىل علم 
االرتباط  أّن  فليس بخاف  الكالم.  بعلم  مقارنة  الفقه  أصول 
الدين، وغالبا ما نجد  الفقه وأصول  وثيق بني علمي أصول 
قاعدة؛  ليس  األمر  أّن  غري  الفننّي؛  بني  جيمعون  األصولّيني 
فالشافعي الذي دافع عن إعامل القياس يف الفقه رفض اجلدل 
الكالمّي، كام غاب عنده أّي مسعى نحو تأكيد إلزامّية العالقة 
بني العّلة واحلكم، وهو أمر له انعكاساته عىل تصّوره للقياس 
الفقهّي والقياس الكالمّي،  القياس  وممارسته. وكام نمّيز بني 
غري  الفقهاء  بني  خلدون،  ابن  مع  نمّيز،  أن  أيضا  يمكن 
املتكّلمني )الشافعي مثال( والفقهاء املتكّلمني )اجلويني مثال(؛ 
إذ حتظى كتابات النوع الثاين بمستوى من التجريد اعتمد فيه 
االستدالل  إىل  »يميلون  حيث  باملتكّلمني  اخلاّص  املنهج 
فرعّية  مسائل  األوىل  تستغرق  حني  يف  أمكن«،  ما  العقيّل 
النكت  عىل  فيها  املسائل  »وبناء  وشواهد  أمثلة  فيها  وتقّدم 
الفقهّية«)122(؛ والقياس بوصفه منهجا، يف حتصيل حكم خفّي 
الفننّي.  يف  واحدا  ليس  وشاهد،  ظاهر  من  انطالقا  وغائب 
هو  وما  غامض«  »خفّي  هو  ما  العلوم  يف  أّن  اجلّصاص  يرى 
»جيّل ظاهر« ومن خالل النوع الثاين نتوّصل إىل معرفة النوع 
إّما استدالل  النظر  بالنظر، وطريق  األّول)123(؛ وذلك يكون 
يف  املستعملة  االستنباط  من  اخلاّصة  والطريقة  استنباط.  أو 
يف  تباينا  ثّمة  ولكن  القياس.  هي  معا  الفقه  وأصول  الكالم 
»يزعم  حيث  العلمني؛  هذين  بني  القياس  وظيفة  استعامل 
األّول أّنه يقود إىل نوع من العلم«؛ والثاين »يساعدنا عىل أن 
القياس  عىل  ُأطلق  لذلك  الظّن«)124(،  غالب  إىل  فقط  نصل 
املستعمل يف أصول الفقه اجتهادا حسب اجلّصاص)125(، وهو 
املعنى الذي نجده عند الشافعي. وينقل اجلّصاص عن أستاذه 
أيب احلسن الكرخي متييزا آخر يقوم عىل »االختالف بني طبيعة 
فهام  منهام«؛  علم  كّل  يف  هلا  التابع  واحلكم  العّلة  بني  العالقة 
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مرتبطان يف علم الكالم، وال يمكن بأّي حال أن تكون العّلة 
'عارية' من احلكم: فحني يوجد األّول يوجد الثاين بالرضورة، 
وحني ال يوجد األّول ال يوجد الثاين؛ أّما يف علم أصول الفقه 
فاحلكم ال ينتج بالرضورة من العّلة، »هلذا السبب يطلق عىل 
العّلة يف أصول الفقه عالمة، أمارة أو سمة«)126(. وهو ما يبدو 
واضحا عند الشافعي الذي ال يتحّدث عن أّية عالقة لزومّية 
بني احلكم والداللة، بل وال يقّدم هذه األخرية قّط يف صورة 

عّلة احلكم كام رأينا.
كّل  يف  هو،  القياس  يف  الشافعي  خوض  إّن  ثالثا، 
باعتبار  وتثبيته  األصل  إدامة  يف  استثامره  أجل  من  األحوال، 
أّن ما للعقل عمله هو فقط الترصيح بام يرد يف األصول ضمنا 
ال استنتاج يشء جديد، سواء كان القياس تدليال أو تعليال أو 
تشبيها. بل يتضّمن القياس عند الشافعي يف ذاته معنى التقليد؛ 
إذ، عالوة عىل القياس عىل النّص، يقيس أحيانا عىل ما مىض 
اّتباعا)127(، رغم ما ُعرف عنه من نفور من التقليد وأهله. وإذا 
ومن  مقتدرا،  جمتهدا  كان  الشافعي  أّن  يف  أحد  جيادل  ال  كان 
التي  السلبّية  النتيجة  رّد  يصعب  أّنه  إال  االجتهاد،  دعاة  أكرب 
مفادها أّن االجتهاد توّقف مع الشافعي، وأّنه بالكاّد فرض ابن 
حنبل مذهبه واجتهاده)128(؛ والشّك أّن األمر رهني بمفهوم 
االجتهاد ذاته، كام مفهوم القياس، الذي حرصه يف النّص وال 
أّي اختالف يف  يقبل  فالشافعي ال  بالفعل،  النّص.  يشء غري 
الرأي يف املسائل التي يوجد فيها حكم رصيح من القرآن أو 
أن  العلامء  فعىل  األخرى  املسائل  يف  أّما  اإلمجاع،  أو  احلديث 
يعّولوا عىل أحكامهم اخلاّصة يف البحث عن دليل يف األصول 
الفقهّي  الشافعي  مرشوع  إّن  القول  سبق  لقد  األوىل.  الثالثة 
توّلد يف سياق مناقشة أحكام مالك وأيب حنيفة وغريمها وإتيان 
أحكام متمّيزة إىل درجة يمكن القول معها إّن منظومته الفقهّية 
برانشفيك  ولعّل  واملالكّية؛  احلنفّية  فعل ضّد  كرّد  إال  تأت  مل 
مل جيانب الصواب حني رأى أّن نسقا فقهيا ُبني هبذه الطريقة 
أّن الرسالة ال  بالتقّدم)129(؛ كام جزم حاّلق  َيِعد  ال يمكن أن 
تكاد تقّدم شيئا مهاّم من الناحية املنهجّية، وحّتى اجلزء اخلاّص 
الكيفّية  فهم  يف  يفيد  وال  شكلّيا  يبدو  واالجتهاد  بالقياس 
بل  الفقهّية)130(.  أحكامه  بناء  إىل  الشافعي  هبا  توّصل  التي 
رأوا  نفسه(  وحاّلق  خدوري  )منهم  الباحثني  من  كثريا  إّن 
احلديث)132(،  يف  كتابا  تكون  أن  تعدو  ال  الرسالة)131(  أّن 
»وحّتى عندما تناقش مسائل أخرى، كام يف حالة االستحسان 
والقياس، فإّن املوضوع املدروس يظّل واحدا: جيب أن يرتكز، 
كام الفقه واالستدالل الفقهّي، عىل السنّة والقرآن«)133(. يبدو 
سّجل  وقد  توّقفه،  عنارص  ذاته  يف  حيمل  كان  االجتهاد  أّن 
حيث  نقطة  إىل  »وصلنا  الرابع  القرن  بداية  مع  أّنه  شاخت 
الفقهاء من خمتلف املدارس صاروا يشعرون بأّن كّل األسئلة 
إمجاعا  وأّن  النهاية،  يف  وُحّلت  فيها  القول  استنفذ  األساسّية 

يمكنه  أحد  ال  اآلن،  منذ  أّنه،  فكرة  حول  بالتدريج  تكّرس 
أن يّدعي امتالك الرشوط الرضورّية لكّل تفكري حّر يف ماّدة 
التفسري  يف  ينحرص  أن  جيب  اآليت  النشاط  كّل  وأّن  الفقه، 
والتطبيق، ويف األكثر تأويل املذهب كام وّقف مّرة وإىل األبد. 
ذلك  منذ  مسلم،  كّل  عىل  وجب  أّنه  ذلك  عن  ترّتب  وقد 
هبا«)134(. املعرتف  املدارس  من  مدرسة  إىل  ينتمي  أن  احلني، 
جعل  العربّية  باللغة  للقياس  الوثيق  ربطه  إّن  وأخريا، 
عريّب  ملنطق  التأسيس  يف  غايتها  تنحرص  حمدودة  حماولته 
قياس  عىل  ال  حمدود  متثييّل  لغوّي  قياس  عىل  يقوم  وإسالمّي 
املحدثني  الدارسني  بعض  يرّد  فكام  كويّن.  عقيّل  معنوّي 
القياس  إىل  ومظاهره،  طرائقه  بعض  يف  النحوّي،  القياس 
األصويّل)135(، فإّنه يصّح أيضا رّد القياس الفقهّي إىل القياس 
اللغوّي)136(. وال خيفى ما يف رسالة الشافعي، بل يف صدرها، 
الفقه  بالنسبة إىل  العربّية ورضورهتا  اللغة  من دفاع قوّي عن 
والفقيه إىل درجة يكاد أن جيعلها أصال ال غنى عنه من أصول 
أيضا  للمنطق  أّن  صحيح  اإلسالم.  يف  والقياس  الترشيع 
القياس  يف  اللغة  عىل  االعتامد  درجة  أّن  غري  باللغة،  عالقة 
ختتلف بني أصول الفقه واملنطق؛ صحيح أّن للمنطق اليونايّن 
عالقة باللغة اليونانّية خاّصة يف أوىل أجزائه، أعني املقوالت 
والعبارة، أّما يف األجزاء األخرى فال يمكن إنكار قّوة حضور 
يف  متباينان  والغاية  املرجع  فإّن  وكذلك  فيها.  الكويّن  الطابع 
الفننّي؛ فالقياس الفقهّي هو استدالل عىل النّص أّوال وأخريا، 
يقول  كام  النّص  من  أضعف  هو  األحوال،  كّل  يف  والقياس، 
الشافعي، بينام يزعم املناطقة أهّنم يستعملون مقوالت عقلّية 
تتعاىل عىل اخلصوصّيات. وإذا كانت الغاية يف الثاين هو إتيان 
، فإّن أقىص ما نسعى إليه يف طلب الدالئل يف  حكم عقيّل كيّلّ
األّول هو موافقة النّص كام رأينا. كام ال جيب أن نغفل أّن ثّمة 
اختالفا بني املنطق وهو يتأّسس يف زمن أرسطو وعلم أصول 
عندما  إذ  الشافعي؛  مع  املفرتضة  التأسيسّية  حلظته  يف  الفقه 
تكّون املنطق األرسطّي تكّون برتسانة مفهومّية ومنهجّية قوّية: 
حتّددت أشكال القياس، وتوّضح الصحيح منه والفاسد، كام 
فقواعد  والتصديقات؛  التصّورات  لتحصيل  طرق  وضعت 
الثقافات  عن  النظر  بغض  صورّيا  صياغتها  يمكن  املنطق 
واللغات؛ أّما قياس التمثيل، فمع أّن ال أحد جيادل يف الغنى 
بوصفه  بنّي  ضعفه  أّن  إال  املامرسة،  حيث  من  به  يّتسم  الذي 
يف  التمثيل  قياس  واملتكّلمون  الفقهاء  استثمر  كونّية.  قواعد 
فقالوا، ضّدا عىل أرسطو،  املنطق األرسطّي،  اعرتاضهم عىل 
ثّمة  ومن  واحدة)137(،  مقّدمة  من  ُيبنى  أن  يمكن  القياس  إّن 
حاولوا التأسيس ملنطق أصويّل خمتلف؛ لكن احلّق أّن القياس 
الرشعّي مل يستقل بذاته كّلية، عند الشافعي وال عند اجلويني 
وال عند غريمها. وهو أمر يضعنا يف صميم السؤال حول قيمة 
مسامهة الشافعي يف أصول الفقه، واملكانة التي حيتّلها تصّوره 
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فقها  اإلسالمّي  الفكر  منطق  يف  عقلّيا  أصال  بوصفه  للقياس 
وكالما وفلسفة، وحدود هذا التصّور.

5. مكانة 
ليس ثّمة ما يفيد يف كتاب آداب الشافعي ومناقبه أليب 
علم  مؤّسس  هو  الرسالة  صاحب  أّن  938م(  الرازي)ت.  حاتم 
البيهقي)ت.  أّلف  أكثر من قرن  أّنه بعد  الفقه)138(؛ غري  أصول 
أّن  رصاحة  فيه  أبرز  الشافعي  مناقب  يف  آخر  كتابا  1066م( 

الشافعي هو مؤّسس هذا الفّن)139(؛ وهي الصورة التي كّرسها 
بقّوة الفخر الرازي)ت. 1209م( يف مؤّلف حيمل العنوان نفسه أّكد 
ورّتب  الفقه  أصول  علم  يف  صنّف  من  أّول  الشافعي  أّن  فيه 
أبوابه ومّيز أقسامه »ورشح مراتبها يف القّوة والضعف«)140(. 
الذين  العلامء  كّل  اعترب  حني  املبالغة  إىل  أقرب  الفخر  ولعّل 
أّنه  بمرّبر  فيه«،  الشافعي  الفقه »عيال  بعده يف أصول  صنّفوا 
»هو الذي فتح هذا الباب والسبق ملن سبق«)141(. بل يمعن يف 
إنزال الشافعي املنزلة الرفيعة والدرجة الرشيفة نسبا وأخالقا 
يف  وسبقه  اإلمام  هلذا  الرشيف  األصل  عىل  ويؤّكد  وعلام، 
السبق  هذا  يقيس  ذلك  يف  وهو  الفقه،  أصول  علم  استنباط 
بسبق أرسطو يف املنطق، بتأكيده عىل »أّن نسبة الشافعي إىل علم 
الرشع كنسبة أرسطوطاليس إىل علم العقل«)142(؛ وهو كالم 
يذّكرنا بقولة شبيهة للجويني يف حّق الشافعي، ال تقّل مدحا 
من األوىل لشخص إمام املذهب، مفادها أّن الشافعي »أعرف 
خلق اهلل بأصول الرشيعة«)143(. ونحن ال نشّك يف مدى أمّهية 
مسامهة الشافعي يف تأصيل هذا الفّن وترتيب أبوابه وتوضيح 
»رشائط  فيه  وضع  الذي  الرسالة،  فكتاب  وطرقه؛  أصوله 
»فيه  وبنّي  والقياس«  واإلمجاع  والسنّة  بالقرآن  االستدالل 
الناسخ واملنسوخ ومراتب العموم واخلصوص«)144( وكّرس 
فيه القياس، بام له وما عليه، أصال ال غنى للمرّشع اإلسالمي 
عن  احلديث  أّن  غري  الفّن؛  هذا  يف  أساسيا  مرجعا  ُيعّد  عنه، 
السبق املطلق وعن كون الشافعي »استنبط ]...[ علم أصول 
مراتب  معرفة  إليه يف  يرجع  كّليا  قانونا  للخلق  ووضع  الفقه 
بعض  أّن  حمالة  وال  بّينة.  مبالغة  فيه  فأمٌر  الرشع«)145(  أدّلة 
ينزع عن رسالة  الذي  املقابل  الرأي  أيضا يف  املبالغة حارضة 
سبيل  عىل  حاّلق،  فوائل  املوضوع؛  يف  جديد  كّل  الشافعي 
املثال، قّلل من أمّهية كتاب الشافعي يف أصول الفقه، إذ أنكر 
اعتامدا  تأليفه  من  قرن  مدى  عىل  تأثري  أّي  للكتاب  يكون  أن 
عىل ما متّكن من رصده من عناوين، بعضها قد ال يفصح متاما 
عن مضمونه. رصد حاّلق ثالث إحاالت فقط عىل الرسالة 
يف القرن التاسع)146(؛ لذلك يالحظ متعّجبا كيف أّن الكتاب 
املفرتض أّنه يامثل أرغانون أرسطو يف األصول »قوبل بتجاهل 
الفكر  تاريخ  املراحل حركيّة يف  أكثر  ُيعّد  الذي  القرن  خالل 
احتّلها  التي  اهلامشّية  املكانة  هذه  عىل  ويستدّل  اإلسالمّي«؛ 
معارص  رشح  ألّي  كامل  »غياب  من  رصده  بام  الكتاب  هذا 

لرّد  أثر  أّي  وجود  »عدم  وكذا  للرسالة«)147(؛  ملّخص  أو 
مبارش رصيح عىل الرسالة«)148(. وهذا الغياب لتأثري حقيقّي 
للرسالة يف هذا القرن يفنّد، حسبه، فرضية وجود استمرارّية 
بني الشافعي والكتابات الكالسكّية املعروفة يف أصول الفقه 
التي  الصورة  وهي  العلم،  هلذا  األّول  املهندس  أّنه  فكرة  كام 

رسمت الحقا)149(.
بِدير  ملرتىض  جّيدة  دراسة  من  نستفيد  أن  ويمكن 
أبان«)150(  بن  لعيسى  اخلرب  يف  الشافعي  عىل  مبّكر  »رّد  حول 
أمرين أساسّيني: األّول تأكيده عىل ارتباط نظرية الشافعي يف 
وائل  إليه  انتهى  ما  مع  يّتفق  احلديث؛ وهذا  بنظريته يف  الفقه 
كتاب  أّوال،  هي،  الشافعي  رسالة  كون  حول  وغريه  حاّلق 
هنا،  أكثر  هيّمنا  الذي  الثاين، وهو  األمر  أّما  احلديث)151(.  يف 
فهو كشفه عن وجود ردود، مبارشة أو غري مبارشة، يف عرص 
يؤّكد  حيث  حاّلق،  أطروحة  تفنّد  بقليل،  بعده  أو  الشافعي 
بدير أّن »قول حالق بأّن اسم الشافعي مل ُيثر معارضة خالل 
القرن الثالث/التاسع، وخاّصة يف حقل علم أصول الفقه، هو 
االعتبار«)152(.  بعني  عيسى  جمهود  أخذنا  إذا  جّدا،  عاّم  قول 
وكان رِشمان جاكسن Sh. Jackson قد كشف، بدوره، عن 
لردود  وغريمها   J. Schacht وشاخت  حاّلق  وائل  إغفال 
كثرية أثارهتا رسالة الشافعي يف القرن التاسع، منها رسالة ابن 
اللّباد يف الرّد عىل الشافعي)153(. وهنا جيب التنبيه عىل أمر مهّم 
العلامء  اّتفاق  العاّمة، أي تكريس أصول تضمن  وتصّوراهتم 
السبل  تتشّتت  ال  حّتى  الترشيعّية  ووحدهتم  املسلمني  ووئام 
بأهل اإلسالم يف بناء األحكام عىل األصول ويف تنظيم حياهتم 
الناس  أسئلة  من  يستجّد  عاّم  اإلجابة  وثانيا،  االجتامعّية. 
ومتغرّيات الواقع بشكل يضمن الوفاق مع األصول وتقاليد 
التناظر كان اخلالف عىل  الصحابة والتابعني. ويف مركز هذا 
الظاهر وأهل  الرأي، بني أهل  أشّده بني أهل احلديث وأهل 
القياس، وبني هؤالء وأولئك مغالون، كام منهم من يميل إىل 
إتيان  حاول  الذي  الشافعي  أّن  والواقع  والتوفيق.  االعتدال 
موقف وسط بني الفريقني مل يذهب بعيدا يف حماولته التوفيقّية، 
إذ نجده أميل وأقرب رّبام إىل أهل الظاهر من أهل القياس. إذا 
كان أبو سليامن داود بن عيل بن خلف يقّدم عادة بوصفه أّول من 
اعتمد املذهب الظاهرّي، يف الفقه عىل األقّل، إال أّن الشافعي 
استعمل قبله مصطلح الظاهر، يف كتاب احلكم بالظاهر)154(. 
القياس يف ممارسته  استعامل  إىل  داود  فإّنه كام اضطر  وكذلك 
الفقهّية، كام يروي أبو الفدا، فساّمه دليال)155(، وأّنه يف حقيقة 
األمر مل يمنع سوى القياس غري اجليّل »بخالف القياس اجليّل« 
إىل  يلجأ  ال  بأّنه  يشعرنا  الشافعي  نجد  السبكي)156(،  بعبارة 
القياس إال اضطرارا وحيرص أن ال يقّدم القياس إال يف صورة 
حنيفة  أيب  منهج  من  استفاد  قد  كان  وإذا  والدليل.  االجتهاد 
ذلك.  عكس  ال  ومنهجه  احلديث  أهل  مذهب  يدّعم  فلكي 
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صورته  يف  احلديث  فريق  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
التقليدّية، أي املتشّبث بالرواية وباخلرب، حارض يف كّل حقول 
العلوم اإلسالمّية من حديث وفقه وكالم بوصفه طرفا يقّدم 
نفسه دائام بوصفه املمّثل احلقيقّي لإلسالم األصيّل التقليدّي؛ 
وما اخلالف بني أهل احلديث وأهل الرأي يف اجلانب الفقهّي 
أهل  مذهب  داخل  االختالف  أوجه  من  واحد  وجه  إال 
مواقفهم  تبنّي  يقتيض  الفقه  يف  هلم  الشافعي  وانتصار  السنّة، 
التمّيز  باألحرى  أو  التشّكل،  طور  يف  كانت  التي  العقيدة  يف 
أصوله  املعتزلة  الثاين،  القرن  منذ  أعلن،  الذي  املذهب  عن 
انترص  الرابع  القرن  ويف  غريهم؛  فَعل  وكذلك  ومنهجه، 
'مشاهبة'  العقيدة يف ظروف  األشعري ألصحاب احلديث يف 
أّن  شّك  وال  واملعتزلة.  املحّدثني  بني  حاّد  برصاع  اّتسمت 
اجلميع يستعمل القياس، لكن مع اختالف يف املواقف املعلنة 
ولذلك،  فريق.  كّل  عند  القياس  هبا  حيظى  التي  املنزلة  ويف 
لتشّبثه  نتيجة طبيعّية  الكالم  لعلم  الرافض  الشافعي  فموقف 
يف  يصعب،  كان  ولئن  العقيدة.  يف  احلديث  أهل  بتصّور 
عكس  عىل  العقدّية،  الناحية  من  الشافعي  تصنيف  الواقع، 
ختفى  ال  فإّنه  حنبل،  وابن  مالك  مثل  احلديث  أئّمة  من  غريه 
فائدة معرفة مذهب الشافعي العقدّي يف الوقوف عىل مكانة 
أهل  موقف  بني  كام  واملتكّلمني  الفقهاء  منطق  بني  القياس 
الظاهر واحلنفّية. ونجد الفخر الرازي يلّمح إىل أّن الشافعي 
فرق  تتنازعه  إذ  العقائد؛  التصنيف ضمن عقيدة من  ينّد عن 
أّنه  املشّبهة  زعم  والرافضة.  واملعتزلة  املشّبهة  وهي  ثالث، 
ثّم بسبب  بالظاهر،  الكالم وتشّبثه  لعلم  منهم ملكان كراهيته 
حمّبة ابن حنبل للشافعي؛ ويستدّل القايض عبد اجلبار عىل كون 
الشافعي معتزلّيا من تلمذته عىل يد معتزلة )إبراهيم بن حييى 
الذي أخذ املذهب عن عمرو بن عبيد ومسلم بن خالد الذي 
أخذ املذهب عن غيالن(، ثّم بسبب اختياره »يف بعض اآليات 
قراءة داّلة عىل مذهب املعتزلة«؛ أّما الشيعة فاحتّجوا بدورهم 
عىل كونه شيعّيا بأشعار له تعكس ميله إىل مذهبهم، ووصفه 
العلوّية وكان  إىل  انضّم  باليمن  بالتشّيع و»حني كان  بعضهم 
فيام  وقع  حّتى  الرشيد  هارون  أخذه  السبب  فلهذا  ينرصهم، 
وقع«. يرّد الفخر هذه احلجج واحدة واحدة)157(، إال أّنه عرُس 
الكالم)158(،  لعلم  الرافض  ملوقفه  مقنع  تفسري  تقديم  عليه 
رغم ما ينسب إليه من معرفة ال بأس هبا هبذا العلم)159(؛ بل 
ينقل »حصول العداوة بني الشافعي وعلامء الكالم«)160(. لقد 
حاول الفخر، وهو فيلسوف متكّلم، أن حيّل املعادلة التالية: مّلا 
كان علم الكالم أرشف العلوم وأجّلها، وكان الشافعي أفضل 
املجتهدين، يف نظره، فكيف يرفض أفضل املجتهدين أرشف 
العلوم؟ خيلص إىل أّن ذّم الشافعي للكالم هو ذّم لكالم أهل 
البدعة دون كالم أهل السنّة؛ إّن ذّم الشافعي للقياس هو ذّم 
للقياس الفاسد يف الفقه، قياس احلنفّية باخلصوص، كام أّن ذّمه 

للكالم هو ذّم للكالم الفاسد يف العقيدة، كالم أهل االعتزال 
قّدمه  الذي  التربير  هذا  قّوة  مدى  ما  لكن  باخلصوص)161(. 
استحرضنا  إذا  املذهب،  الشافعّي  العقيدة،  املتكّلم األشعرّي 
بني  السنّّي  املذهب  داخل  بعد  فيام  وقع  الذي  القوّي  النزاع 

األشاعرة وأصحاب احلديث يف اجلانب العقدّي؟
الناحية  من  الشافعي  تصنيف  يصعب  أّنه  صحيح 
العقدّية ما دام له أتباع من فرق ومذاهب عقدّية خمتلفة معتزلة 
وأشاعرة وحمّدثني؛ وصحيح أيضا أّن رفض وكراهية أصحاب 
احلديث للكالم وأهله مل يمنعهم من اخلوض يف أصول الكالم 
ظّل  وأهله  الكالم  رفض  أّن  إال  كالمّية؛  مواقف  واعتامد 
الشافعي  الفّن. وانتصار  تأليفا يف هذا  مالزما حّتى ألكثرهم 
للقياس ليس، بأّي حال، انتصارا ملذهب أهل الرأي، بل هو 
يدافع عن توّجه أصحاب احلديث)162( وهو حريص دائام عىل 
أن يبدو خري من يمّثلهم يف عرصه، بل لواله »لكان أصحاب 
احلديث يف عمى« بعبارة أيب حاتم)163(. وليس غريبا أن يرى 
الفخر الرازي يف »رعاية االحتياط« خاصّية يتمّيز هبا مذهب 
ترجيح  يف  سببا  وبالتايل  حنيفة،  أيب  مذهب  عن  الشافعي 
القياس يف  يعّول عىل  فالشافعي ال  الثاين؛  مذهب األّول عن 
اإلفتاء، بل يظّل مصدره األّول هو اخلرب، وهو شديد احلرص 
يف  يرتّدد  ال  الذي  الرازي  الفخر  ويرى  ذلك)164(.  إبراز  عىل 
وأصحاب  احلديث  بأصحاب  الشافعي  أصحاب  يسّمي  أن 
ينترص  الشافعي  اإلمام  بأّن  الرأي)165(،  بأصحاب  حنيفة  أيب 
هو  الذي  والقياس  الرأي  فريق  حساب  عىل  األّول  للفريق 
أقّل شأنا من األّول)166( حسبه. ينترص الشافعي للقياس لكن 
احلديث؛  أصحاب  ه  وتوجُّ احلديث  حساب  عىل  أبدا  ليس 
احلنفّية  إىل  األوىل،  بالدرجة  موّجهة،  النقد  سهام  كانت  وإذا 
بوصفهم أصحاب الرأي دون املالكّية وغريهم ممّن مل يعتمدوا 
بأصحاب  الشافعّية  تسّمية  أّن  إال  دنيا،  حدود  يف  إال  الرأي 
احلديث دون غريهم يربز هّوة اخلالف مع مالك أيضا وغريه 
من أئّمة احلديث كام سبقت اإلشارة، إىل درجة يمكن القول 
نصاهبا  إىل  األمور  يعيد  لكي  جاء  حنبل  بن  أمحد  إّن  معها 
والدفاع عن مذهب أهل السنّة يف صورته األرثوُدكسية بعيدا 
أو  بشكل  مّهدوا،  الذين  وتالمذته  الشافعي  'انحراف'  عن 
بآخر، لظهور الفكر األشعرّي بوصفه فكرا توفيقّيا بني مذهب 
االعتزال ومذهب أصحاب احلديث، متاما كام فكر الشافعي 
التوفيقّي بني أهل الرأي وأهل الظاهر، وبني احلنفّية واملالكّية.

خامتة 
ورضورته  القياس  وجوب  عىل  الشافعي  أّكد  لقد   
القياس  ممارسة  ورشوط  أنواع  حيّدد  أن  وحاول  العقلّية، 
عىل  ينطبق  مفتوحا  عاّما  مفهوما  اعتمد  أّنه  إال  الرشعّي، 
يف  التعّمق  حتاشى  وكأّنه  والتأويل،  واالستدالل  االجتهاد 
خمتلف  استعامل  يف  املبالغة  وال  تفاصيله  يف  النظرّي  اخلوض 
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أنواعه خوفا من االبتعاد عن النّص واإليغال يف الرأي. وقد 
بدله  ويستعمل  رصاحة،  العّلة  قياس  يستعمل  ال  كيف  رأينا 
إطار  عن  كثريا  االبتعاد  عدم  عىل  حيرص  كام  املعنى؛  قياس 
الداللة اللغوّية من باب االحتياط والتشّبث بظاهر النصوص 
كيف  ونفهم  'فاسد'.  قياس  أو  تأويل  يف  السقوط  منه  تفاديا 
السلبّية  جوانبه  ونقد  القياس  تقنني  عىل  الشافعي  حرص  أّن 
احلكم؛  الشخيّص يف  اجلانب  تدّخل  احلّد من  بغرض  إّنام هو 
إّن رفض االستحسان هو رفض العتباطّية احلكم الشخيّص 
أولوّية  أبدا  الشافعي  يضع  مل  وإطالقيته.  للنّص  وانتصار 
نظر  موضوع  دائام  القياس  كان  بينام  نقاش،  موضع  النّص 
إطار  حتديد  من  البّد  كان  ولذلك  املجتهدين؛  بني  واختالف 
الترشيع  حقل  داخل  ملامرسته  صارمة  رشوط  ووضع  له  تدخُّ
أّنه  أي  الشافعي،  أضافه  ما  بالذات  هذا  ولعّل  اإلسالمّي. 
اشتغاله  وجمال  ماهيته  حمّددا  النظر  حمّك  عىل  القياس  وضع 
أصول  من  رابعا  أصال  واعتربه  والعملّية،  النظرّية  وحدوده 
الترشيع يف اإلسالم، وهذه قيمة تارخيّية يف حّد ذاهتا حتظى هبا 

مسامهة اإلمام الشافعي.
تاريخ  يف  الشافعي  تأثري  قّوة  إنكار  يمكن  ال  بالفعل، 
واملالكّية  احلنفّية  األصولّية  والكتابات  اإلسالمّي،  الترشيع 
والشافعّية أو غريها تشهد عىل ذلك. ومن املؤّكد أّن صاحب 
الرسالة ليس أّول من دافع عن القياس يف اإلسالم، وال بدأ 
عمله يف تأصيل الفقه من فراغ؛ فقد كان عىل دراية بمختلف 
مناهج  عىل  أيضا  مّطلعا  كان  أّنه  ويبدو  الفقهاء،  طرائق 
إن  غريبا  ليس  ولذلك،  ما.  حّد  إىل  والفالسفة  املتكّلمني 
اّتسمت استدالالته بقّوة أقنعت كثريا من أتباعه وشّق طريقا 
لاّلحقني، مؤّيدين وخمالفني، أفادوا منه كثريا؛ فرغم املؤاخذات 
ينظر  اجلميع  ظّل  رأينا،  كام  القصور  ومواطن  واالنتقادات 
باحرتام إىل أمّهية مسامهته يف نظرية الفقه ويف موضوع القياس 
األصولّية  القواعد  سّن  عىل  حريصا  الشافعي  كان  خاّصة. 
لوضع  جّدية  تبقى  وحماولته  الترشيع،  ملجال  وتقنينا  تنظيام 
والفالسفة،  املتكّلمني  منطق  عن  فقط  ال  متمّيز  للفقه  منطق 
الفقهاء.  من  والظاهرّية  احلنفّية  منطق  عن  أيضا  وإّنام 
يكتف  مل  الشافعي  إّن  القول  يمكن  ذلك،  من  وأكثر 
األحكام  سّن  يف  العاّمة  النظرّية  القواعد  بعض  بوضع 
واستخراجها من النّص، وإّنام كّرس اإلطار الثقايّف واللغوّي 
والفقهّي والعقدّي واملنطقّي الذي جيب التحّرك داخله وسّطر 
كبريا  كان  فاحلرص  جتاوزها.  عرُس  ومنهجّية  داللّية  خطوطا 
عىل الوقوف سّدا منيعا أمام تأويالت 'العجم' وفقهاء احلنفّية 
فأكثر من قرسية اإلطار  أكثر  التحّرر  الذين كانوا يسعون إىل 
السلفّي، والذي ليس شيئا آخر، يف هناية املطاف، سوى قرسّية 
التقليد والتحّكم يف مسار التأويل واالستنباط حّتى ال خيرج 
عن التصّور اإلسالمّي يف صورته املثالية األوىل ويف 'نقائه' كام 

موقفه  بوضوح  يعكسه  أمٌر  وهو  املسلمني؛  مجهور  يتصّوره 
الرافض للجدل الكالمّي. وقد وجد هذا التصّور قّمة تعبريه 
عند أمحد ابن حنبل الذي أفصح قوال عاّم سكت عنه الشافعي، 
فاجّته  التيارات  التوفيقي بني  هه  ترّدده وختىّل عن توجُّ وحسم 
نحو تكريس تصّور أرثوُدكيس غري مهادن يعلن تقليد السلف 
احلديث  بأولوّية  التشّبث  مبدأ  عىل  عالوة  ترشيعّيا،  أصال 
إالّ  ثّم،  من  للقياس،  يرتك  أن  دون  رأي،  كّل  عىل  وتقديمه 

هامشا حمدودا.
الرأي  اعتامد  يف  الشافعي  بعد  األحناف  استمّر  وقد 
والّذود عنه منهجا وطريقا يف الترشيع بينام مال أهل الظاهر إىل 
التشّبث باألثر وتقليد السلف يف الفقه والعقيدة وعدم اللجوء 
إىل القياس وإعامل الرأي إالّ للرضورة القصوى. فتكّرس يف 
الترشيع يف اإلسالم الحقا  اخّتذه  الذي  التوّجه  الثالث  القرن 
وصيغت أدواته وبرزت حدود إرادة الترشيع وأصول العقل 
العميّل يف اإلسالم؛ وهي الفرتة ذاهتا التي عرفت بداية صعود 
مذهب أصحاب احلديث يف العقيدة حيث وصل أوجه األّول 
مع اإلمام أمحد بن حنبل متكّلم املذهب بامتياز ونصريه ضّد 
قّوة أفكار املعتزلة، لينتقل الرصاع بني فريقي احلديث والرأي 
األشاعرة  لظهور  الشافعي  مّهد  فهل  العقيدة.  إىل  الفقه  يف 
أّن مقارنة الشافعي باألشعري مناِسبة  يبدو  القول؟  كام سبق 
مذهبي  بني  التوفيقّي  دورمها  ملكان  عرصهيام  اختالف  رغم 
العقيدة  ويف  األّول  لدى  الفقه  يف  واحلديث  الرأي  أهل 
ويشّق  الفقه  يغني  لكي  الشافعي  جاء  ما  وبقدر  الثاين.  لدى 
مسالك اإلبداع جاء أيضًا لكي يكّرس سلطة اخلرب والتقليد 
الكالم ورّسخ  أبو احلسن عن  القياس، وبقدر ما دافع  باسم 
منهج املعتزلة نجده ينترص ملذهب أصحاب احلديث؛ وليس 
غريبا، واحلال هذا، إن كان كثري من األشاعرة شافعّية وكان 
كثري من املعتزلة أحنافا. وإذا كان سؤال املقارنة بني الشافعي 
واألشعري يبقى، بدون شّك، مطروحا حيتاج إىل مزيد بحث، 
فإّن سؤال القياس عند الشافعي، وعند غريه يف القرن الثاين، 
يظّل، بدوره، مرتبطا بسؤال البدايات الذي ال ينتهي الكالم 
فيه، بداية اخلوض يف فّن أصول الفقه، كام بداية تشّكل مالمح 
ل به من آليات يف  أصول 'العقل' العميّل يف اإلسالم وما ُتُوسِّ

حتقيق ذلك، ومن أبرزها القياس.

�صعيد البو�صكالوي
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ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  نبّيه  وسنّة  اهلل  كتاب  وافق  ممّا  وأصوهبا،  وأعدهلا 
مجيع  عىل  الرّد  كتاب  نقضه«؛  عىل  مبطل  يقدر  ال  الذي  والقياس 
املدارس  محدة،  بن  املجيد  عبد  عن  نقال  31ظ؛  ورقة  املخالفني، 
الكالمية بافريقية إىل ظهور األشعرية، تونس: مطبعة دار العرب، 

1986/1406، ص. 142.
أّلف بعض اخلوارج يف الرّد عىل القائلني بالقياس والرأي؛ ويذكر 
يف  أحدمها  كتابني:  أّلف  القرطلويس  الفضل  أبا  أّن  النديم  ابن 
حنيفة  أيب  عىل  رّدا  والثاين  بالقياس،  قوله  يف  الشافعي  عىل  الرّد 
ظاهر  عىل  "اقترصوا  األزارقة  أّن  املعروف  ومن  بالرأي،  أخذه  يف 
القرآن وأنكروا االجتهاد وإعامل الرأي"، بينام أجاز ذلك اإلباضية 

والنجدات وغريهم؛ نفسه، ص. 134.

)13( انظر: الشوكاين، إرشاد الفحول، م. م.، ص. 200. ورفض 
النّظام لقياس الصحابة وإمجاعهم إّنام هو رفض لتناقض القول مع 
الفعل، فابن اخلطاب، حسبه، حاول اإلجابة عن مسائل عرب الّلجوء 
إىل القياس فوقع يف التناقض مع أقواله التي ُيدين فيها القياس؛ انظر:

 Michael Schwarz, Review of: Das Kitãb an-Nakt des
 Nažžãm und seine Rezeption im Kitãb al-Futyã des
 GãhÌž, Eine Sammlung der Fragmente mit Überselzung
 und Kommentar, of Josef Van Ess, Journal of the American
Oriental Society, V. 95, n. 3 (Jul. -Sep., 1975), p. 510.

إدريس  ابن  وحممد  النّظام  اّتفاق  رغم  أّنه  إيس  فان  »بنّي   )14(
منهام  واحد  كّل  غاية  أّن  إال  الصحابة،  إمجاع  رفضهام  يف  الشافعي 
الشافعي  نرى  بينام  اآلخر.  هدف  مع  متاما  تتعارض  كانت  بذلك 
النّظام يرفض كاّل  الرسول، نجد  يضع مكان إمجاع الصحابة سنّة 
مكّثف  وإعامل  القرآن  لصالح  ]القياس[  واإلمجاع  احلديث  من 
عمل  أخفق  بينام  بالنجاح  الشافعي  عمل  تكّلل  اإلنساين.  للعقل 
النّظام«؛ Michael Schwarz, op. cit., p. 512.، ودعوى النّظام يف 
رفض إمجاع الصحابة كوهنم »دعوا الناس إىل اّتباع اإلمجاع، وراموا 
أن يّتخذوا رؤوسا؛ فقّرروا اإلمجاع وأسندوا إليه ما يرون، وأخذوا 
الرشيعة مضبوطة«؛  له. وأصول  فيام ال هناية  حيكمون مسرتسلني 
اجلويني، الربهان يف أصول الفقه، ج. 2، حّققه عبد العظيم حممود 
الديب، املنصورة: دار الوفاء، ط. 3، 1412ه، صص. 498-497.
)15( ينسب ابن القّيم القياس للشافعي وابن حنبل، حماوال تكسري 

اهلّوة بينهام وتقريب ابن حنبل من الشافعي. 
»قالوا:  القياس:  نفاة  لرأي  إيراده  القّيم يف سياق  ابن  يقول   )16(
ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الناس لألحاديث ]...[ 
اشتّدت خمالفته  فيه  الرجل  توّغل  اشتّد  كّلام  أّن  نرى  قالوا: ونحن 
ويرى   .246 ص.  م.،  م.  ج.1،  املوّقعني،  إعالم  ]...[«؛  للسنن 
أّن "]...[ الرسول صلعم مل يدع أّمته إىل القياس قّط" )نفسه، ص. 

249(؛ كام هنى عنه الصحابة وذّمه التابعون؛ نفسه، ص. 254.
)17( نفسه، ص. 258.

حممد  تح.   ،1 ج.  سننه،  يف  ماجه  ابن  الثانية  الرواية  أخرج   )18(
21؛  ص.  1374ه،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد 
قال: »حّدثنا احلسن بن محاد سجادة حّدثنا حييى بن سعيد األموي، 
عن حممد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نيس، عن عبد الرمحن بن 
غنم حّدثنا معاذ بن جبل قال: ملا بعثني رسول اهلل إىل اليمن قال: ال 
تقضنّي وال تفصلّن إال بام تعلم، وإن أشكل عليك أمٌر فقف حّتى 

تبّينه، أو تكتب إيّل فيه«. 
Wael B. Hallaq, op. cit., p. 597.                          )20( و )19(

)21( »يؤّرخ ابن حزم لظهور القياس بالقرن الثاين اهلجري، وكأيّن 
مصطفى  استعامله«؛  وكثرة  القياس   ]...[ يقصد  الظاهري  بالفقيه 
الوظيفي، املناظرة يف أصول الترشيع اإلسالمّي، منشورات وزارة 

األوقاف اإلسالمية املغربية، 1419ه/1998م، ص. 174. 
أبو حنيفة..  بالقياس  أبو زهرة »]...[ وأقدمهم قوال  يقول   )22(
عىل   ]4. ق  منتصف  إىل  ق2  من   ] العرص  هذا  فقهاء  أكثر  وكان 

ذلك«؛ تاريخ اجلدل، دار الفكر العريب، ط. 2، ص. 292.
)23( اخلرضي، عن: أبو زهرة، تاريخ اجلدل، م. م.، ص. 292. 
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)24( »قال أبو عمر الذين رووا عن أيب حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه 
أكثر من الذين تكّلموا فيه ]...[ أكثر ما عابوا عليه اإلغراق يف الرأي 
والقياس«؛ النمري، جامع بيان العلم وفضله، ج. 2، بريوت: دار 
الكتب العلمية، 1978، ص. 149؛ نقال عن م. الوظيفي، املناظرة 

يف أصول الترشيع اإلسالمي، م. م.، ص. 176.
جلّيا،  بدا  مهام  القياس  يرفضون  صحيح  خرب  حضور  ففي   )25(
اخلرب  باب  يف  أمرهم  من  متعّجبا  يقف  الرازي  الفخر  نجد  لذلك 
آخر  وحينا  اخلرب،  عىل  القياس  حينا  يرّجحون  فهم  والقياس، 
الشافعي،  مناقب  الرازي،  الفخر  القياس؛  عىل  اخلرب  يرّجحون 

القاهرة: املكتبة العالمية بجوار األزهر، د. ت، ص. 153.
)26( »صدق ابن رشد مّلا اعترب مالكا أمري املؤمنني يف الرأي: "]...[
بالقياس  الناس  وأعرف  واآلثار  الرأي  يف  املؤمنني  أمري  كان  فإّنه 
وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء«؛ احلطاب، مواهب اخلليل لرشح 
املناظرة يف  الوظيفي،  نقال عن:  24؛  1، ص.  خمترص خليل، جملد 

أصول الترشيع اإلسالمّي، م. م.، ص. 176.
القول  ـ  اهلل  رمحه  ـ  مالك  »ومذهب  القصار:  ابن  يقول   )27(
نرشه  األصول،  يف  املقّدمة  املالكي،  القصار  ابن  ]...[«؛  بالقياس 

حممد بن احلسني السليامين، دار الغرب اإلسالمّي، ص. 51.
اجتمع  إذا  الواحد  خرب  أّن  ـ  اهلل  رمحه  ـ  مالك  »ومذهب   )28(
بعض  عند  القياس  قّدم  مجيعا  استعامهلام  يمكن  ومل  القياس  مع 
أصحابنا«؛ ويضيف: »واحلّجة له هي أّن خرب الواحد مّلا جاز عليه 
واحد،  وجه  إال  الفساد  من  القياس  عىل  جيز  ومل   ،]...[ النسخ، 
وهو أّن هذا األصل معلول هبذه العّلة أو ال؛ وصار أقوى من خرب 

الواحد فوجب أن يقّدم عليه«؛ نفسه، ص ص. 111-110.
أرباب  وهم  احلنفية  حّتى  وال  املالكية  به  يُقم  مل  أمر  وهو   )29(
يصنّف  مل  كيف  يتعّجب  الذي  الرازي  الفخر  صّدقنا  إذا  القياس، 
منكري  اعرتاضات  رّد  يف  وال  القياس  حّجية  إثبات  يف  حنيفة  أبو 
أحكامه.  يف  القياس  عىل  كثريا  يعّول  كان  الذي  وهو  القياس، 
تعّرض أبو حنيفة للذّم من طرف خصومه بسبب كثرة تعويله عىل 
الدالئل  عليه  "أورد  الصادق  حممد  بن  الصادق  فجعفر  القياس، 
الكثرية يف إبطال القياس برأيه مع أّنه أفنى عمره يف العمل بالقياس 
فكان ممتحنا فيام بني الناس هبذا السبب"؛ الرازي، مناقب الشافعي، 
م. م.، ص. 58. يورد الفخر الرازي أّنه مل يثبت عن أيب حنيفة »وال 
عن أحد من أصحابه أّنه صنّف يف إثبات القياس ورقة وال ذكر يف 
تقريره شبهة فضال عن حّجة، وال أّنه أجاب عن دالئل خصومه يف 
إنكار القياس، بل أّول من تكّلم يف هذه املسألة وأورد فيها الدالئل 
عىل  األحكام  إثبات  يف  تعويله  أكثر  أّن  مع  الشافعي  اإلمام  هو 

النصوص«؛ نفسه، ص. 58.
وتقريب  املدارك  ترتيب  كتابه  يف  عياض  القايض  أورد   )30(
املسالك الئحة من املؤّلفات يف الرّد عىل الشافعي نذكر منها: حممد 
العراق؛  أهل  وعىل  الشافعي  عىل  الرّد  يف   ،)869/256 سحنون)ت.  بن 
حممد بن إسحاق)ت. 880/267(، الرّد عىل الشافعي؛ حممد بن عبد اهلل 
بن عبد احلكم)ت. 268 أو881/269 أو 882(، الرّد عىل الشافعي فيام خالف 
فيه الكتاب والسنّة؛ ابن املّواز)ت. 261 أو881/282 أو 894(، جزء تكّلم فيه 
 )888/275 ابن طالب)ت.  169؛   ،4 العراق،  عىل الشافعي وعىل أهل 
له تأليف يف الرّد عىل املخالفني الكوفيني وعىل الشافعي، 4، 309؛ 
فيها  حسنة  كتب  له   )900/289 امُلغامي)ت.  حييى  بن  يوسف  عمر  أبو 
الرّد  901/289( كتاب  4:432؛ حييى بن عمر)ت.  الشافعي،  الرّد عىل 
عىل الشافعي، 4: 358؛ اسامعيل بن اسحاق)ت. 921/309( الرّد عىل 

الشافعي يف مسألة اخلمس، 4: 291. ويورد ابن فرحون يف كتابه 
الديباج املذّهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، بريوت: دار الكتب 
العلمية، د. ت.: عبد امللك بن العاص بن حممد بن بكر السعدي)ت. 
915/303(، كتاب الرّد عىل من أنكر عىل مالك ترك العمل بام رواه، 

إفريقية )اجلزائر:  157. ونقرأ أيضا عند اخلَُشني يف طبقات علامء 
املرصي )ت.  املالكي  بن حممد  مروان  بن  أمحد   :)1914/1333
عثامن  أبو  35؛  الشافعي،  عىل  والرّد  مالك  فضائل   )902/290

سعيد بن احلداد )ت 914/302( الرّد عىل الشافعي، 150.
 Sherman Jackson, ‘Setting the Record Straight: نقال عن: 
 Ibn al-Labbad’s Refutation of al-Shãfi‘ì’, Journal of Islamic
 Studies, 11: 2 (2000), p. 121, footnote 3.

)31( الفخر الرازي، مناقب الشافعي، م. م.، ص. 5. 
)32( يرى الفخر الرازي أّن الشافعي الذي تعّلم عىل يد مالك يف 
املدينة وطالع كتب أيب حنيفة يف بغداد، جتّرأ عىل إظهار اخلالف هلام 
يف عّز شهرة مذهبهام ويف وقت انقياد أهل الدنيا هلام؛ "وكان الرشيد 
"رجع  ثّم  حنيفة"،  وأيب  ملالك  التعظيم  غاية  يف  واملأمون  واألمني 
أكثر أتباعهام إىل مذهبه وصار أكثر أهل الدنيا منقلبني عن مذهب 

مالك وأيب حنيفة إىل مذهب الشافعي"؛ نفسه، ص. 146.
عيينة)ت.  بن  سفيان  مثل  بارزون  فقهاء  أساتذته  بني  »من   )33(
بن  وحممد  باملدينة،   )796/179 أنس)ت.  بن  ومالك  بمّكة،   )811/196

احلسن الشيباين)ت. 805/189( ببغداد«.
 Joseph E. Lowry, ‘The Legal Hermeneutics of Al-Shãfi‘ì
 and Ibn Qutayba: a Reconsideration’, Islamic Law and
Society, 11: 1 (2004), pp. 4-5.

)34( وقد ُنسب له قول داّل يف حّق الليث بن سعد )ولد بقرقشندة 
94ه، وهو فقيه جمتهد، يقف بني أيب حنيفة ومالك، مل  بمرص سنة 
والفقه(  احلديث  أئمة  من  غريه  هبا  حظي  التي  الشهرة  بذات  حيظ 
مفاده: الليث بن سعد أفقه من مالك إال أّن تالمذته مل يقوموا به؛ 
وهو أمر يمكن أن يفهم منه أّن شهرة مالك، يف نظر الشافعي، إّنام 
وثاقة  إىل  وليس  اآلفاق  يف  مذهبه  نرشوا  الذين  تالمذته  إىل  تعود 
الشافعي  كان  الذي  واالحرتام  التقدير  فرغم  املذهب.  وحّجية 
حريصا عىل إظهاره لشخص اإلمام مالك وإشادته بعلمه وبكتاب 
املوّطأ حيث "كان يقول لوال مالك وسفيان لذهب علم احلجاز"؛ 
موّطأ  من  أصّح  نقال  تعاىل  اهلل  كتاب  بعد  أعلم  "ما  أيضا:  ويقول 
صص.  الشافعي،  مناقب  الرازي،  )الفخر  تعاىل"  اهلل  رمحه  مالك 
13-14(؛ إال أّن اخلالف الفقهي بني الرجلني كان واقعا ال يرتفع، 
التشّبث بأحدمها  أتباعهام خيارا واحدا هو  األمر الذي فرض عىل 

واّتباع مذهبه دون مذهب اآلخر.
Wael B. Hallaq, op. cit., p. 593.                             )35(
)36( يقول ابن القّيم يف نقد أصحاب الرأي والقياس والظاهرية يف 
آن واحد: »وأصحاب الرأي والقياس محلوا معاين النصوص فوق 
ما مّحلها الشارع، وأصحاب األلفاظ والظواهر قرّصوا بمعانيها عن 

مرتده«؛ إعالم املوّقعني، ج. 1، م. م.، ص. 222.
Wael B. Hallaq, op. cit., p. 593.                        )37(

دار  بريوت:  شاكر،  حمّمد  أمحد  حّققه  الرسالة،  الشافعي،   )38(
الكتب العلمية، د. ت، ص. 477.

 «For Shãfi‘ì, ijtihad and qiyas are الوري:  يقول   )39(
 functionally and semantically equivalent whereas Ibn
 Qutayba repeatedly denounces qiyas»; Joseph E. Lowry,
op. cit., p. 35.
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)40( و )41( الشافعي، الرسالة، م. م.، ص. 24.
بإحاطة  حينا  األحكام  نأيت  بأّننا  مقتنع  الشافعي  إّن   )43(  )42(
"بالظاهر والباطن" وحينا آخر "بالظاهر دون الباطن"، وذلك عىل 
أو يف غرينا، ويف  أنفسنا  واستنباطا يف  وتطبيقا  فهام  املستويات  كّل 
"طلب العني املغّيب" كام يف "طلب العني الشاهد". فام ليس فيه نّص 
حكم الزم مل نكّلف فيه احلّق يف ذاته، وإّنام ال نألو االجتهاد فيه، وما 
الظاهر(؛  إّنام هو احلّق عندنا فقط )أي احلّق يف  نحّصله من قياس 
فقد كّلف املرء أن يتوّجه إىل القبلة يف الصالة بقدر ما يعرف وما يراه 
"وقد يرى غرُيه دالئل، فيتوّجه بقدر ما يعرف  من دالئل يعرفها، 
وان اختلف توّجههام" يف الصالة، فهام مل يكّلفا أكثر من االجتهاد يف 

طلب وجهة البيت بالدالئل؛ نفسه، صص. 497-477.
الواحد:  خرب  تثبيت  يف  احلّجة  عن  حديثه  سياق  يف  يقول   )44(

»]...[ بنّص خرب أو داللة فيه أو إمجاع«؛ نفسه، ص. 401.
)45( نفسه، ص. 505.

املتأّخرين  بعض  ساّمه  القسم  وهذا   ]...[« اجلويني:  يقول   )46(
الشبه؛  وقياس  املعنى  قياس  عن  له  متييزا   ،»]...[ الداللة  قياس 

الربهان يف أصول الفقه، ج. 2، م. م.، ص. 566.
)47( لكن، وإن كنّا ال نشّك يف أّن الشافعي أثار قضايا مهّمة، داللة 
ودليال، يف النظر الرشعي ويف القياس حتديدا، إالّ أّنه مل يفّصل فيها، 

بشكل كاف، كام فعل بعده اجلويني وغريه.
)48( ، )49( و )50( الشافعي، الرسالة، م. م.، ص. 359-358.

لدى  كام  الشافعي  لدى  واخلاّصة  العاّمة  بني  التمييز  حيرض   )51(
تلك  عن  خمتلفة  املفهومني  داللة  كانت  وإن  اإلسالم،  علامء  جّل 
والفقه  احلديث  رجال  هم  عنده  فاخلاّصة  غريه؛  عند  نجدها  التي 
والقياس وليس أهل الكالم كام هو األمر عند املتكّلمني، وال أهل 
اشتغال  جمال  إّن  الفالسفة.  عند  الشأن  هو  كام  والفلسفة  املنطق 
فقه  رجل  باألساس  فهو  واحلديثي،  الفقهي  النظر  هو  الشافعي 
وحديث، مّهه األّول هو فروع الفرائض وليس اخلوض يف أصول 
لدى  معنّي  تصّور كالمي  غياب  البّتة،  هذا،  يعني  أن  دون  الدين، 
اإلمام الشافعي، بل ويقصد باخلاّصة أهل احلديث امللتزمني بالنّص 
يف قياساهتم واليقصد، بأّي حال، احلنفية وال أهل الظاهر وغريهم. 
)52( ودرجة االجتهاد هي »درجة من العلم ليس تبلغها العاّمة، 
ومل يكلفها كّل اخلاّصة، ومن احتمل بلوغها من اخلاّصة فال يسعهم 
كّلهم كافة أن يعّطلوها، وإذا قام هبا ِمن خاّصتهم َمن فيه الكفاية مل 
حيرج غريه ممّن تركها، إن شاء اهلل، والفضل فيها ملن قام هبا عىل من 

عّطلها«؛ الشافعي، الرسالة، م. م.، ص. 360.
)53( نفسه، ص. 580.

)54( ففي سياق مقابلته بني اإلّتباع والقياس، بني املقّلد واملجتهد، 
احلافظ  أيضا  وقبله  العربية،  اللغة  من  املتمّكن  غري  مثال  يعطي 
غري املتعّقل ملعاين ما حيفظ، أي معاين الكلامت التي حيفظها؛ انظر 

الرسالة، م. م.، ص. 511.
)55( نفسه، ص. 50.
)56( نفسه، ص. 61.

)57( و )58( نفسه، ص. 52-51.
القول  يقول  فقد  اللسان والدار،  يقول: »ورسول اهلل عريب   )59(

عاّما يريد به العاّم، وعاّما يريد به اخلاّص«؛ نفسه، ص. 213.
يرتبط  وهو  وطاعة،  فرض  الشافعي  نظر  يف  القياس،  إّن   )60(
"أحكم فرضه  أو  نّصا  أبانه  إّما  أبانه اهلل خللقه  بالبيان؛ وما  وجوبا 
"ممّا  الرسول  سنّه  وإّما  نبّيه"؛  لسان  عىل  هو  كيف  وبنّي  بكتابه، 

اهلل فرض  أّن  وإّما  واجبة؛  الرسول  نّص حكم"، وطاعة  فيه  ليس 
"عىل خلقه االجتهاد يف طلبه، وابتىل طاعتهم يف االجتهاد كام ابتىل 

طاعتهم يف غريه ممّا فرض عليهم"؛ نفسه، ص. 22.
)61( إذ »ليس ألحد أبدا أن يقول يف يشء: حّل وال حُرم: إال من 
جهة العلم. وجهة العلم اخلرُب يف الكتاب أو السنّة، أو اإلمجاع، أو 

القياس«؛ نفسه، ص. 39.
)62( نفسه، ص. 503.

)63( و )64(  نفسه، صص. 600-599.
544-545. ويعطي مثال املسح  )65( و )66( نفسه، ص ص. 

عىل اخلّفني دون ما سوامها؛ نفسه، ص. 546.
)67( يقول: »]...[ كان عىل العامل أن ال يقول إالّ من جهة العلم، 
الصواب،  عىل  بالدالئل  بالقياس   - الالزم  اخلرب  العلم  وجهة   -
حّتى يكون صاحب العلم أبدا مّتبعا خربا وطالب اخلرب بالقياس، 
كام يكون مّتبع البيت بالعيان، وطالب قصده باالستدالل باألعالم 

جمتهدا«؛ نفسه، ص ص. 508-507.
الشهادات  يف  به  يؤخذ  ال  أمر  وهو  373؛  ص.  نفسه،   )68(
هو  غريه  دون  الشهادة  يف  قبوله  جيب  ما  وألّن  خمتلف  أمرها  ألّن 

'أشهدين'".  'رأيت' أو  "'سمعت' أو 
)69( يقول: »وختتلف اآلحاديث، فآخذ ببعضها، استدالال بكتاب 

أو سنّة أو إمجاع أو قياس«؛ نفسه، ص. 373.
-284 صص.  اهلل«؛  بكتاب  أشبه  عائشة  »حديث  يقول:   )70(

286. ويقول: »وهذا أشبه بمعنى كتاب اهلل«؛ نفسه، ص. 289.
)71( و )72( »]...[ قلت أن يكون أحد احلديثني أشبه بكتاب اهلل، 

فإذا أشبه كتاب اهلل كانت فيه احلّجة«؛ نفسه، ص. 286-285.
)73( يقول: »]...[ وعلم إجتهاد بقياس«؛ نفسه، ص. 479.

بأّن  الشافعي  جييب  الزما،  خربا  القياس  كان  إذا  ما  حول   )74(
القياس ليس نّص كتاب وال سنّة، ألّنه لو كان كذلك لقيل: »يف كّل 
ما كان نّص كتاب "هذا حكم اهلل"، ويف كّل ما كان نّص سنّة "هذا 
حكم رسول اهلل"، ومل نقل له قياس«؛ نفسه، صص. 477-476.

العزيز،  عبد  أمحد  العلم، حّققه حممد  الشافعي، مجاع  انظر:   )75(
بريوت: دار الكتب العلمية، د. ت، ص. 52. 

أهل  عليه  أمجع  الذي  الثابت  العلم  القياس  »فقلت:  يقول:   )76(
العلم أّنه حّق«؛ نفسه، ص. 51.

هذا  لكن   .40 ص.  م.،  م.  الرسالة،  الشافعي،   )78( و   )77(
أم  بالدالئل؟ دالئل رشعية  املقصود  ما  أسئلة:  عّدة  يثري  التعريف 
عقلية؟ دالئل نّصية أم واقعية؟ هل نطلب جمهوال أم معلوما، حّتى 
نحكم بموافقته للنصوص أو عدم موافقته؟ إذا كان جمهوال فكيف 
نطلبه؟ وكيف نحكم إذا ما وقعنا عليه بأّنه موافق أو غري موافق؟ 
إصابة  إىل  رضورة  القياس  يؤّدي  هل  نطلبه؟  فلَم  معلوما  كان  إذا 
ما سبله؟  القياس؟  أن خيتلفوا يف  الناس  يسع  احلّق؟ وكيف؟ هل 
هل طرائق القياس واحدة أم متفّرقة؟ هل لنا أن نقيس عىل الظاهر 
ليجتهد  املؤّهل  من  الباطن؟  عىل  القياس  أيضا  يمكن  أّنه  أم  فقط 
فيقيس لنفسه ولغريه؟ "ومن الذي له أن جيتهد فيقيس يف نفسه دون 
هي  وما  رشوطه؟  هي  ما  الصحيح؟  القياس  يكون  كيف  غريه"؟ 

أنواعه؟ ما موضوعه؟ وما هي الغاية منه؟
)79(  و )80( نفسه، ص. 513؛ يعطي أمثلة أخرى، يقول مثال يف 
اآلية الكريمة: )ومن يعمل مثقال ذّرة خريا يره. ومن يعمل مثقال 
ذّرة رشا يره( »فكان ما هو أكثر من مثقال ذّرة من اخلري أمحد، وما 
هو أكثر من مثقال ذّرة من الرّش أعظم يف املأثم«؛ نفسه، ص. 515.
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)81( يقول الشافعي: »وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسّمي 
هذا قياسا، ويقول: هذا معنى ما أحّل اهلل وحّرم، ومحد وذّم، ألّنه 
نفسه، ص ص.  قياس عىل غريه«؛  بعينه، ال  فهو  داخل يف مجلته، 

.516-515
)82( و )83( اجلويني، الربهان، ج. 2، م. م.، ص. 573: »]...[ 
أّوهلا إحلاق املسكوت عنه باملنطوق به من طريق الفحوى ]...[ وقد 
صار معظم األصوليني إىل أّن هذا ليس معدودا من أقسام القياس«.

)83( ويمتنعون أن يسّموا القياس »إال ما كان حيتمل أن يشّبه بام 
احتمل أن يكون فيه شبها من معنيني خمتلفني«؛ الشافعي، الرسالة، 

م. م.، ص. 516.
)85( و )86( الفخر الرازي، مناقب الشافعي، م. م.، ص. 56.

املستعملة يف االستدالل ثالثة:  القيم: »واألقيسة  ابن  يقول   )87(
يف  كّلها  وردت  وقد  شبه،  وقياس  داللة،  وقياس  عّلة،  قياس 

القرآن«؛ إعالم املوّقعني، ج. 1 ، م. م.، ص. 134.
)89( نفسه، ص. 52.

أّنه جعل  ابن حزم: »إذا نّص اهلل تعاىل عىل  إذ قالوا حسب   )90(
ذلك  وجد  السبب  ذلك  وجد  ما  فحيث  ما،  حلكم  سببا  ما  شيئا 
احلكم«؛ اإلحكام يف أصول األحكام، املجّلد الثاين 5-8، بريوت: 
ويستدلون   .583 ص.  1405ه/1985م،  العلمية،  الكتب  دار 
بمثال هني الرسول عن الذبح بالسّن بقوله »وأّما السّن فهي عظم«، 

ليستنتجوا أّن كّل عظم ال جيوز الذبح به.
 «If we go further back in time to what )91( يقول شهايب:  
 is generally regarded as the first book on legal theory in
 Islam, namely Al-Risãla of al-Shãfi‘ì, we find the word
 ma‘nì being used to mean the reason for enacting a
 judicial judgment. But nowhere does al-Shãfi‘ì use ‘illa in
 that sense»; N. Shehaby, op. cit., p. 33.
القياس عاّمة: »]...[ ولكن  )92( يقول ابن حزم عىل لسان أهل 
باسمه،  اليشء  عىل  نّص  أحدمها  قسمني:  ينقسم  والبيان  النّص 
والثاين نّص عليها بالداللة، وهذا هو القياس، وهو التنبيه عىل عّلة 
العّلة حكم هبا«؛ اإلحكام يف أصول  تلك  فحيثام وجدت  احلكم، 

األحكام، املجلد الثاين 5-8، م. م.، ص ص. 517-516.
)93( يقول: »إّن اهلل جّل ثناؤه مّن عىل العباد بعقول، فدهّلم هبا عىل 

الفرق بني املختلف، ]...[«؛ الرسالة، م. م.، ص. 501.
ما  »فأقّل  يقول:  حيث  جّيدة،  عبارة  يف  حامد  أبو  يلّخصها   )94(
حيتاج إليه ـ فيمكن إطالق القياس عليه ـ أربعة أمور: فإّن القياس 
عىل  فرع  قياس  معناه:  بيشء؛  يشء  يف  يشء  عىل  يشء  قياس  هو 
أصل يف حكم بعّلة«؛ الغزايل، أساس القياس، حّققه فهد بن حممد 

الرسحان، الرياض: مكتبة العبيكان، 1413ه، ص. 107.
)95( يقول: »كّل حكم هلل أو لرسوله وجدت عليه داللة فيه أو يف 
غريه من أحكام اهلل أو رسوله بأّنه حكم به ملعنى من املعاين، فنزلت 
نازلة ليس فيها نّص حكم: حكم فيها حكم النازلة املحكوم فيها، 

إذا كانت يف معناها«؛ نفسه، ص. 512.
معنى  يف  اليشء  يكون  أن  أحدمها  وجهني:  من  »والقياس   )96(

األصل، فال خيتلف القياس فيه ]...[«؛ نفسه، ص. 479.
)97( يقول اجلويني: »وأّما ما اعتمده الشافعي وارتضاه، والمعدل 
عنه، ما وجد إليه سبيل ـ فهو: داللة كالم الشارع يف نصبه األدّلة 
واألعالم، فإذا وجدنا ذلك ابتدرناه، ورأيناه أوىل من كّل مسلك. 
رصحيا  التعليل  صيغة  عىل  يقع  ما  منها:  وجوه:  عىل  يقع  ذلك  ثّم 

]...[ ومنها: ما يتضّمن التعليل ويشعر به إشعارا ظاهرا. وهو يقع 
عىل وجوه ]...[«؛ الربهان، م. م.، ص. 529. 

)98( إذا وجدت العّلة، يف نظر اجلويني، وجد احلكم، وإذا مل توجد 
أّن  عىل  إمجاعًا  ثّمة  أّن  الدبويس  احلنفي  الفقيه  يرى  بينام  يوجد؛  مل 
العّلة عندما ال توجد فإّن احلكم املرتبط هبا ]...[؛ الدبويس، تقويم 
N. Shehaby, op. cit., p. 35. نقال عن:                      األدّلة، 

العّلة وجد احلكم، وإذا مل  "إذا وجدت  أّنه:  إىل  ابن حزم  ويذهب 
توجد العّلة مل يوجد احلكم" قضية غري صحيحة؛ نفسه، ص. 35.

القرحية  كتاب جهد  تيمية، يف  ابن  ملّخصا كالم  السيوطي،   )99(
الرّد عىل منطق  النصيحة، خمترص نصيحة أهل اإليامن يف  يف جتريد 
اليونان، ضمن كتاب صون املنطق والكالم عن فّن املنطق والكالم، 

بريوت: دار الكتب العلمية، د. ت.، ص. 232.
)100( الوقوع عىل ما يشبه النعم من احليوان يف مثال الصيد يبنّي 

بوضوح هذه الصعوبة.
»ويسّميه  الشبه:  قياس  تعريف  سياق  يف  الشوكاين  يقول   )101(
بعض الفقهاء االستدالل باليشء عىل مثله وهو عاّم أريد به خاّص 
فيه  البّد  قياس  كّل  ألّن  القياس  أنواع  مجيع  عىل  يطلق  الشبه  إذ 
من كون الفرع شبيها باألصل بجامع بينهام وهو من أهّم ما جيب 

االعتناء به«؛ الشوكاين، إرشاد الفحول، م. م.، ص. 219.
)102( يقول يف سياق تأكيده عىل تكامل اخلرب والقياس واقتضاء 
للتشبيه  عاقل  األخبار،  عامل  إال  فيه  يقول  »وال  اآلخر:  أحدمها 
القياس.  هنا  بالتشبيه  يقصد  507؛  م. م.، ص.  الرسالة،  عليها«؛ 
ألّن  القياس  أنواع  مجيع  عىل  يطلق  "الشبه  أّن  الشوكاين  ويرى 
بينهام".  بجامع  باألصل  الفرع شبيها  فيه من كون  قياس البّد  كّل 
الفراسة  بني  فيه  ويمّيز  التمثيل،  يف  القياس  معنى  حيرص  واآلمدي 
وهو قياس الداللة عند الفقهاء، وبني الدليل الذي هو قياس "كرباه 
مقّدمة حممودة يميل إليها السامعون"؛ يقول: »وأّما التمثيل؛ فهو ما 
يعرّب عنه بالقياس يف اصطالح الفقهاء. وأّما الفراسة؛ فام يعرّب عنه يف 
اصطالح الفقهاء بقياس الداللة، وهو معلوم. وأّما الدليل؛ فعبارة 
عن قياس كرباه مقّدمة حممودة يميل إليها السامعون؛ كقولنا: فالن 
احلكامء  ألفاظ  رشح  يف  املبني  كتاب  حمبوب«؛  منعم  فكّل  منعم، 
املناهل،  دار  بريوت:  األعسم،  األمري  عبد  حّققه  واملتكّلمني، 

1407ه/1987م، ص. 84.
)103( »اختلف الناس يف تعريفه: اجلويني: "ال يمكن حتديده"«؛ 

الشوكاين، إرشاد الفحول، م. م.، ص. 219.
)104( و )105( »قال ابن األنباري: لست أرى يف مسائل األصول 

مسألة أغمض منه«؛ عن الشوكاين، نفسه، ص. 219.
كالم  من  التقريب  خمترص  يف  والذي  الزركيش:  »قال   )106(
القايض أّن قياس الشبه هو إحلاق فرع بأصل لكثرة إشباهه لألصل 
التي شابه الفرع هبا  يف األوصاف من غري أن يعتقد أّن األوصاف 

األصل عّلة حكم األصل«؛ الشوكاين، نفسه، ص. 219
)107( »وقال بمثل معناها األكابر«؛ الرسالة، م. م.، ص. 278.

)108( يف سياق رّده عىل من عاب عىل الشافعي أمورا يقول الفخر 
الرازي: »قالوا إّنه احتّج يف إثبات القياس حّجة بأن قال: االجتهاد 
االستدالل  هذا  قالوا:  حّجة.  القياس  فكان  جائز  القبلة  طلب  يف 
ضعيف ألّن االجتهاد يف طلب القبلة واالجتهاد يف طلب احلكم إّما 
أن يقال إّنه مقّر بأحد الصورتني غري األخرى أو مل يكن مقّرا بذلك 
]...[ )اجلواب(: إّن مجعا عظيام من ثقاة القياس زعموا أّن القياس 
ال يفيد إال الظّن والظّن ليس بحّجة يف تكليف اهلل تعاىل وأحكامه 
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]...[«؛ مناقب الشافعي، م. م.، ص. 67.
)109( يقول: »نصري منها إىل ما وافق الكتاب، أو السنّة أو اإلمجاع، 

أو كان أصّح يف القياس«؛ الرسالة، م. م.، ص. 597.
قرآنا  الثالثة،  األصول  عىل  عالوة  القياس،  يقتيض   )110(
املجمع  وباألمور  السلف  بأقاويل  اإلحاطة  وإمجاعا،  وسنّة 
الشافعي: »وال  عليها كام باألمور املختلف حوهلا. يقول اإلمام 
يكون ألحد أن يقيس حّتى يكون عاملا بام مىض قبله من السنن، 
العرب«؛  ولسان  واختالفهم،  الناس،  وإمجاع  السلف  وأقاويل 

نفسه، ص. 510.
4 هـ قواعد مماثلة يف دراسة آراء  القرن  )111( سّن األشعري يف 
الفرق واملذاهب؛ مقاالت اإلسالمّيني واختالف املصّلني، نرشه هـ. 
ريرت، فيسبادن: دار النرش فرانز شتايز، ط. 3، 1400هـ، ص. 1.
يف  العّلة  عىل  الوقوف  الرضوري  من  األمرين  كال  ويف   )112(
انظر:  إليه عن غريه ]...[؛  ما ذهبنا  الرتك ويف فضل  أو يف  األخذ 

الرسالة، ص ص. 511-510. 
القياس اآلنفة،  بعد أن أورد رشوط  )113( يقول يف كتاب األّم، 
اخلصال  هذه  من  واحدا  عدم  فإن   ]...[« القياس:  إبطال  باب  يف 
مل حيل له أن يقول قياسا، وكذلك لو كان عاملا باألصول غري عاقل 
للقياس الذي هو الفرع مل جُيز أن يقال لرجل: قس، وهو ال يعقل 
أو  األصول  لعلم  مضّيع  وهو  للقياس  عاقال  كان  وإن  القياس، 
يشء منها مل جُيز أن يقال له: قس عىل ما ال تعلم«؛ الشافعي، كتاب 
ط.  املعرفة،  دار  بريوت:  النّجار،  زهري  حممد  نرشة   ،7 ج.  األم، 
يعقل  الشافعي بني من  يطابق   .302 1393ه/1973م، ص.   ،2
عقل  عليه  ذهب  من  وبني  بالنصوص  دراية  له  وليست  القياس 

املعاين ملكان كونه ]...[؛ الرسالة، ص. 511
»]و[ فإّن  مطلوب،  عىل  إال  يكون  ال  القياس  كان  فلاّم   )114(

املطلوب ال يكون أبدا إال عىل عني قائمة تطلب بداللة يقصد هبا 
إليها، أو تشبيه عىل عني قائمة«؛ نفسه، ص. 504.

فيه  يكن  مل  ما  »وكّل  املعنى؛  وجيتمع  األلفاظ  ختتلف  فقد   )115(
حكم فاختالف اللفظ فيه ال حييل معناه«؛ نفسه، ص. 274. وهو 

ما يفتح الباب واسعا ملامرسة التأويل واالستدالل العقلّيني.
)116( يقول اجلويني منتقدا من عّرف القياس باالجتهاد يف طلب 
احلّق، ولعّله يقصد الشافعي: »وقال بعضهم: القياس هو االجتهاد 
يف طلب احلّق. وهذا فاسد؛ فإّن من كان جيتهد يف طلب نّص ليس 
الربهان، م. م.،  التطويل بذكره«؛  قايسا. إىل غري ذلك ممّا ال نرى 
ص. 489. ويقول القايض عبد الوهاب املالكي يف كتابه امللّخص 
هو  االجتهاد  أّن  إىل  األصول  أهل  بعض  »ذهب  الفقه:  أصول  يف 
ألّن  صحيح؛  غري  وهذا  واحد.  بمعنى  اسامن  وأهّنام  القياس، 
االجتهاد أعّم من القياس، ينّظم القياس وغريه؛ ولذلك قالوا: هذا 
القّصار  ابن  ضمن:  اجتهادا«؛  عّلمناه  وهذا  قياسا،  عّلمناه  احلكم 
أّن  اعلم  »وقال   .305 ص.  م.،  م.  األصول،  يف  املقّدمة  املالكي، 
االستدالل،  يتضّمن  قياس  كّل  ألّن  القياس؛  من  أعّم  االستدالل 
وليس كّل دليل قياسا؛ يبنّي ذلك: أّن االستدالل يصّح يف الظواهر 

واالستنباط عىل غري وجه القياس«؛ نفسه، ص. 305.
)117( يرى وائل حاّلق أّن الشافعي شّدد يف رفض االستحسان 
يقول:  كّلية؛  رفض  قد  كان  العقليني  تيار  عن  كتعبري  الرأي  ألّن 
»فبينام رفض بشكل المرشوط الرأي وألّح عىل تأكيد سلطة القرآن 

والسنّة النبوية، احتفظ ببعض عنارص الرأي ]...[«؛
W. B. Hallaq, op. cit., p. 579

واالستنباط"،  التمثيل  بني  "الصلة  الُبعّزايت،  بنارص  انظر:   )118(
ضمن: التحاجج، طبيعته وجماالته ووظائفه، تنسيق مّحو النقاري، 

منشورات كلية اآلداب بالرباط، 2006، ص ص. 51-50.
)119( يقول دوُرل: 

 «On raisonne par analogie sous tous les aspects
 de l’activité intellectuelle. On y raisonne, aussi,
 déductivement; […]»; M. Dorolle, Le Raisonnement par
Analogie, Paris: PUF, 1949, p. 115.

نقال عن الُبعّزايت، نفسه، ص. 47، هامش 49؛ويقول أيضا )نفسه، 
ص. 31، هامش 15(: 

 «Raisonner par analogie, c’est construire la pensée, à
 tous les degrés, depuis les humbles démarches de l’esprit
 enfantin qui en fait un usage intempérant, jusqu’aux
 formes les plus hautes de la science moderne: […]»; Ibid,
p. 178.

ألّنه  متثيليا،  الفعيل  التعّقل  يشتغل   ]...[« الُبعّزايت:  يقول   )120(
منغرسة  حدسية  وافرتاضات  وتداعيات  ختمينات  عىل  ينطوي 
واملعتاد  املشهور  نطاق  يف  يشتغل  أّنه  أي  احلّية؛  الثقافية  حياتنا  يف 
يسقط  ألّنه  مضبوطة،  وغري  مقّيدة  غري  معارف  فينتج  واملألوف، 
عالقات عىل املجال املجهول، فينتج فرضيات قد تكون خصبة إذا 

روجعت بجّد«؛ نفسه، ص. 50.
اهليثم حّد  ابن  القياس الربهاين »]و[ يستعمل  )121( عالوة عىل 
القياس كذلك بمعنى مغاير للمعنى الربهاين، حيث يقيم متايزا بني 
اختالف  عن  ويتحّدث  التمثييل؛  القياس  من  تقرتب  استدالالت 
ال  بتداخل  يتعّلق  األمر  وكأّن  بينها،  فيام  ومتّيزها  القياس  صيغ 
ينقطع بني القياس الربهاين والقياس التمثييل ]...[«؛ ب. الُبعّزايت، 
"مقّومات النظر العلمي لدى ابن اهليثم"، جملة كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية بالرباط، عدد 27، 2007، ص ص. 46-45.
القياس حني ال  الفقيه هيرع ال حمالة إىل استعامل  )122( فإذا كان 
يف  أّنه  إال  البطليويس،  يقول  كام  احلديث،  أو  القرآن  من  نّصا  جيد 
املواضع  أحد  بوصفه  اإلسالم،  يف  القياس،  إىل  ُينظر  ظّل  الغالب 
التي تطّرق منها اخلالف بني املسلمني سواء بني املنكرين واملثبتني، 
"أصحاب القياس يف قياسهم كاختالف املالكية والشافعية  أو بني 
األسباب  عىل  التنبيه  البطليويس،  السيد  ابن  ونحوهم"؛  واحلنفية 
التي أوجبت اخلالف بني املسلمني، نرشة حييى مراد، بريوت: دار 

الكتب العلمية، 1424/2003، ص. 114.
)123( يمّيز ابن خلدون بني صنفني من الكتابات يف أصول الفقه: 
مؤّلفات املتكّلمني )نذكر عىل سبيل املثال كتاب الربهان للجويني، 
الفقهاء مثل أيب  البرصي(، ومؤّلفات  املعتمد أليب احلسن  وكتاب 
زيد الدبويس )كتاب تأسيس النظر مثال( وغريه؛ انظر املقّدمة ج.3، 

م. م.، ص. 1065.
Shehaby, op. cit., p. 34. ، )125( و )127(              )124(
احلكم  أّن  هو  بينهام  »الفرق  قائال:  شهايب  يستنتج  لذا   )127(
الصحيح يف االستدالل التيوجُلي قد تنتج فقط عن العّلة الصحيحة 
الفقه  أصول  يف  بينام  اآلخر.  أحدمها  يتضّمن  والعّلة  احلكم  ألّن 
الينتج بالرضورة احلكم الصحيح عن العّلة الصحيحة فقط ]...[ 
هذه العالقة نفسها عرّب عنها وحّللها بمصطلحات الصّحة واخلطأ 

ابن سينا ]...[«؛ نفسه، ص ص. 35-34.
يصّح  الذي  الزرع  عن  حديثه  سياق  يف  مثال،  يقول،   )128(
ملن  اّتباعا   ]...[ قوتا  وجعلوه  الناس  نبته  ما  وكّل   ]...[« للزكاة: 
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مىض، وقياسا عىل ما ثبت أّن رسول اهلل أخذ منه الصدقة، ]...[«؛ 
الرسالة، م. م.، ص. 191.

)129( يقول بوسكي متحّدثا عن كتاب األّم للشافعي:
 «Rien ne peut mieux que cet ouvrage prouver que dès
 lors, le fiqh était complètement achevé et qu’il est resté
 figé depuis, c’ést-à-dire à peine apparu»; G.H. Bousquet,
Le Droit Musulman par les Textes, Alger, 1947, p. 20.
 Bensalem Himmich, De la Formation Idéologique en :انظر
Islam, Paris: Ed. Anthropos, 1980, p. 95.

 Les solutions» الشافعي:  عن  برانشفيك  يقول   )130(
 concrètes que cet Imam Préconise demeurent plus
 d’une fois, sur le plan sociologique, moins avancées
 que les solutions soit Hanéfites, soit malékites
 primitives: la systématisation juridique entreprise dans
 un esprit ‘réactionaire’, comme ce fut le cas pour notre
 personnage, ne peut guère être, sur le fond des choses,
نقال   .génératrice de progrès»; Arabica, t. I, 1954, p. 360

عن بنسامل محيش، مرجع سابق، ص. 98. 
W. B. Hallaq, op. cit., p. 592.                 )131(
)132( ال نكاد نعرف شيئا عن الرسالة يف صورهتا األوىل، الرسالة 
الشافعي  كتبها  اليوم،  نعرف  التي  واألخرية،  اجلديدة  صورهتا  يف 
أّن  إىل  ذهب  حيث  آخر  رأي  لكالدر  أّن  غري  بمرص.  إقامته  أثناء 
التي  نفسها  املعطيات  عىل  بناء  رّبام  متأّخر  زمن  يف  أّلفت  الرسالة 
دعت حاّلق إىل مالحظة غياب أّي اهتامم بالرسالة يف القرن األّول 

من تأليفها؛ يقول الوري:
 «After finding that certain specific techniques or
 refinements of techniques are present in the Risala but
 not in Ta’wil, he concludes that the Risala “fits” “much
 more comfortably into a proposed dating of c. 300
 [/912-13] than into any earlier period” (Studies, p. 242).
 This conclusion would assign the Risala to a period
 approximately a quarter century after Ibn Qutayba’s
 death (267/889), about a century later than its traditional
 ascription»; Joseph E. Lowry, ‘The Legal Hermeneutics of
 Al-Shãfi‘ì and Ibn Qutayba: a Reconsideration’, Islamic
Law and Society, 11, 1, p. 6.

  Khaddouri, Al-Rissala, p. 41; W. Hallaq, op. cit., pp.)133(
591-592.
W. B. Hallaq, op. cit., p. 592.                            )134(

 J. Schacht, Esquisse d’une Histoire du Droit  )135(
 Musulman, tr. Jeane et Félix Arin, Institut des Hautes-
Marocaines, notes et documents, XI, éd. Max Besson, p. 65.

نقال عن بنسامل محيش، م. م.،، ص. 98.
)136( يقول نرص حامد أبو زيد: »يرّد الدارسون املحدثون القياس 
الفقه«؛  أصول  بعلم  النحاة  تأّثر  إىل  ومظاهره  طرائقه  يف  النحوي 
وحييل عىل حممد عيد، أصول النحو العريب، ص.133 وما بعدها. 
كتاب  ضمن  سيبويه"،  كتاب  يف  "التأويل  زيد،  أبو  حامد  نرص 
مجاعي أعيد فيه نرش أبحاث أحد أعداد جمّلة ألف املرصية بعنوان: 
.97 1993، ص.   ،2 البيضاء، ط.  الدار  والتأويل،  اهلرمينوطيقا 
)137( يرفض الغزايل أن يكون ثّمة قياس يف اللغة والرشع، وحّتى 
يف العقل: "إن كان القياس عبارة عن معنى يقابل التوقيف"؛ أساس 

القياس، م. م.، ص. 33 وغريها. 

)138( »ويف كتاب اآلراء والديانات أليب حممد احلسن بن موسى 
النوبختي فصل جّيد من ذلك، فإّنه بعد أن ذكر طريقة أرسطو يف 
املنطق قال: وقد اعرتض قوم من متكّلمي أهل اإلسالم عىل أوضاع 
املنطقيني هذه، وقالوا ما قول صاحب املنطق إّن القياس اليبنى من 
أّن  أراد مثال أن يستدّل عىل  إذا  القائل  مقّدمة واحدة، فغلط. ألّن 
اإلنسان جوهر، فله أن يستدّل عىل نفس اليشء املطلوب من غري 
تقديم املقّدمتني، بأن يقول الدليل عىل أّن اإلنسان جوهر أّنه يقبل 
املتضاّدات يف أزمان خمتلفة: وليس حيتاج إىل مقّدمة ثانية وهي أن 
يقول: إّن كّل قابل للمتضاّدات يف أزمان خمتلفة جوهر، ألّن اخلاّص 
املنطق والكالم عن فن  السيوطي، صون  العاّم، ]...[«؛  داخل يف 

املنطق والكالم، م. م.، ص. 325.
)139( انظر: أبو حاتم الرازي، آداب الشافعي ومناقبه، حّققه عبد 
الغني عبد اخلالق، بريوت: دار الكتب العلمية، د. ت.؛ ولعّله أّول 

عمل يف مناقب الشافعي.
W. B. Hallaq, op. cit., p. 599.                      )140(
)141( ، )142( و )143(  الرازي، مناقب الشافعي، ص. 57-55.

)144( اجلويني، الربهان، ج. 2، م. م.، ص. 749.
)145( و )146(  الفخر الرازي، مناقب الشافعي، ص. 55. 

)147( لدى كّل من ابن حنبل والزعفراين وامُلَزين؛ انظر:
W. B. Hallaq, op. cit., p. 590.

األقّل،  عىل  رشوح،  مخسة  العارش  القرن  يف  نجد  حني  يف   )148(
للرسالة وأكثر من ذلك فيام بعد؛ نفسه. ص. 590.

العارش حسب حاّلق؛  القرن  الردود يف  بينام حترض بعض   )149(
نفسه، ص. 591.

)150( يقول و. حاّلق: »ال نملك سببا وجيها لالعتقاد بأّن مثل 
هذه االستمرارية قد وجدت أصال؛ ألّن رسالة الشافعي والنظرية 
القرن  منعدم خالل معظم  أو  تأثري ضعيف  هلا  تتضّمنها كان  التي 
الفقه  أصول  لعلم  املؤّسس  بوصفه  الشافعي  صورة  وأّن  التاسع؛ 

رسمت يف مرحلة الحقة«؛ نفسه، ص. 588.
 Murteza Bedir, ‘An Early Response to Shãfi‘ì: ‘Isa B. (151(
 Aban on the Prophetic Report (Khabar)’, Islamic Law and
.Society 9, 3, 2002

)152( غري أّن تصنيفات وتدقيقات عيسى بن أبان يف أنواع اخلرب 
املتواتر وخرب اجلامعة )بنوعيه، أحدمها أكثر يقينا من اآلخر( وخرب 
باملجتهد(  خاّصة  اعتبارات  وعىل  تناقضات  عىل  )املفتوح  الواحد 
تبدو أكثر تقّدما من التصّور الذي قّدمه الشافعي الذي مّيز فقط بني 
Murteza Bedir, op. cit., p. 16. خرب العاّمة وخرب اخلاّصة. ]...[؛

)153( ويؤّكد مرتىض بِدير أّنه »رغم غياب أّية إشارة إىل الشافعي 
ودرسناها  اجلّصاص  أوردها  والتي  لعيسى  املنسوبة  النصوص  يف 
إىل  ينظرون  اجلّصاص،  بينهم  احلنفيني، ومن  فإّن األصوليني  هنا، 

الشافعي بوصفه اخلصم األّول ]...[«؛ نفسه، ص. 36.
الرسائل  من  الكبري  العدد  بإبراز  مقالته  رِشمان  افتتح   )154(
الرّد عىل  التاسع والتي حتمل عنوان  الثالث/  القرن  التي أّلفت يف 
الغربيني  الباحثني  أّن  مالحظا  املالكية،  فقهاء  طرف  من  الشافعي 
مراجعة  حاول  مثال،  كالدر،  "فنورمان  املتن،  هذا  كثريا  أغفلوا 
اعتبار  دون  التأسيسية  الفقهية  النصوص  لكّل  اجلنياجُلي  السجل 
هذه األعامل. وبنفس النحو، وضع وائل حاّلق دعواه، وإن بحّدة 
أقّل، والتي مفادها أّن رسالة الشافعي مل تثر أي رّد يف القرن األّول 
من حياهتا؛ مّرة أخرى يبدو أّنه مل تثنه عن هذا احلكم هذه املجموعة 
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من الرسائل املعنونة بالرّد عىل الشافعي يف القرن الثالث/ التاسع"؛
Sherman Jackson, op. cit., p. 122. بالفعل، ثّمة كتابات أغفلها 
حاّلق )انظر هامش 29( أو اعتقد أهّنا فقهية خالصة )ال يني يربز 
فيها  ترد  التاسع والتي  القرن  التي كتبت يف  العناوين  أّن كثريا من 
كلمة أصول )أو حّتى أصول الفقه أحيانا( هي مؤّلفات يف الفقه(، 
ويذكر من األخرية رّدين فقط: األّول للحنفي بكار ابن قتيبة)ت. 884( 
والثاين  حنيفة؛  أبا  فيه  انتقد  فيام  الشافعي  عىل  الرّد  يف  كتب  الذي 
ما  بعد  للاملكية  انترص  الذي   )881 املرصي)ت.  احلكم  عبد  ابن  حممد 
كان شافعيا فكتب رسالة بعنوان الرّد عىل الشافعي فيام خالف فيه 
الكتاب والسنّة؛ وانطالقا من عنوان الرسالة افرتض أّن هذا العمل 
يبدو  التي  الفقهية  الشافعي  يتناول بعض أحكام  األخري قد يكون 
العاملني  كال  مادام  والسنّة،  القرآن  يف  تربيرا  هلا  جيد  ال  املرصي  أّن 
يّتقفان حول دور وأولوية القرآن والسنّة كأصلني يف الفقه )نفسه، 
ص. 591(. لكن جلاكسن رِشمان رأي آخر، فهو يفرتض أّن ابن 
عبد احلكم قد يكون ناقش الشافعي يف األصول وليس يف الفروع 
وحسب؛ بحيث يؤّكد أّن ابن عبد احلكم كان مصدرا لرسالة حييى 
بن عمر يف الرّد عىل الشافعي. فرغم اّتفاقهام األسايس حول أصيل 
السنّة  بني  دجمه  عىل  الشافعي  "يؤاخذ  حييى  نجد  والسنّة،  الكتاب 
الشافعي  مع  حييى  اختالف  يتضّمن  النحو،  نفس  عىل  واحلديث؛ 
يف مسائل فروعية اختالفا يف مسائل أصولية أيضا. لذا، وحّتى إذا 
افرتضنا أّن رسالة ابن عبد احلكم كانت، أّوال، رّدا عىل الشافعي يف 

الفروع، فإّن ذلك ال يعني أهّنا ليست رّدا عليه يف األصول"؛ 
Sherman Jackson, op. cit., p. 122, note 7.
 Goldziher, The Zãhirìs: Their Doctrine and Their  )155(
.History, translated by W. Behn, Leiden, 1971, p. 24

كتاب  عنوان  يف  'الظاهر'،  بكلمة  املقصود  أّن  كولدتسيهر  يرى 
الشافعي، هو "التأويل األكثر احتامال"؛ نقال عن:

.N. Shehaby, op. cit., p. 29, note 14
يف  القياس  يرى  ال  داود  »وكان   :)732 الفدا)ت.  أبو  يقول   )156(

الرشيعة ثّم اضطّر إليه فساّمه دليال«؛ نقال عن:
.N. Shehaby, op. cit., p. 29

)157( يقول السبكي: »منع داود غري اجليّل بخالف اجليّل الصادق 
بقياس األوىل واملساوي«؛ تاج الدين السبكي، مجع اجلوامع، ضمن 
بن  حممد  الدين  شمس  اجلالل  رشوح  عىل  البياين  العاّلمة  حاشية 
أمحد املحىل عىل متن مجع اجلوامع لإلمام تاج الدين عبد الوهاب بن 

السبكي، ج. 2، دار الفكر، د. ت.، ص. 205.
)158( انظر: الرازي، مناقب الشافعي، م. م.، ص ص. 26-25.

سمعت  األعىل  عبد  بن  يونس  »قال  السيوطي:  يقول   )159(
الشافعي يوم ناظر حفص القرد قال يل: يا أبا موسى ألن يلقى اهلل 
عز وجل العبد بكّل ذنب ما خال الرشك خري من أن يلقاه بيشء من 
الكالم لقد سمعت من حفص كالما ال أقدر أن أحكيه«؛ ويضيف 
أبدا؛  الكالم  صاحب  يفلح  ال  حنبل:  بن  أمحد  »وقال  السيوطي: 
وال تكاد ترى أحدا نظر يف الكالم إالّ ويف قلبه دغل. وقال مالك: 
أرأيت إن جاء من هو أجدل منه، أيدع دينه كّل يوم لدين جديد«؛ 

صون املنطق والكالم عن فّن املنطق والكالم، م. م.، ص. 136.
معرفة  رشح  »يف  بابا  الفخر  يعقد  حاتم  أيب  غرار  عىل   )160(
الشافعي ريض اهلل عنه بعلم األصول وفيه فصول«؛ انظر: مناقب 

الشافعي، م. م.، ص. 33 وما بعدها.
موقف  كّلها  تفيد  كثرية  أقواال  الرازي  حاتم  أبو  يورد   )161(

الشافعي الرافض لعلم الكالم، بل كراهيته اخلوض يف هذا الفّن، 
انظر: آداب ومناقب الشافعي، م. م.، ص ص. 182-189. وعىل 
غرار أيب حاتم، يقّدم الفخر عّدة أقاويل تفيد رفض الشافعي لعلم 

الكالم؛ انظر: مناقب الشافعي، م. م.، ص ص. 35-33.
)162( »فمن اعتقد أّن الكالم أرشف العلوم وأجّلها وأّن الشافعي 
التوقيف  من  لنا  فالبّد  وأعلمهم  املجتهدين  أفضل  عنه  اهلل  ريض 
وطريق ذلك أن حيمل طعن الشافعي رمحه اهلل يف علم الكالم عىل 
بسبب  الزمان  ذلك  يف  وقعت  العظيمة  الفتن  أّن  األّول  تأويالت 
يرصف  أن  الثاين  التأويل   ]...[ القرآن  مسألة  يف  الناس  خوض 
ذلك الذّم إىل الكالم الذي كان أهل البدعة ينرصونه ويقّررونه..«؛ 
نفسه، ص. 35؛ ويقيس عىل تأويل الفقهاء لذّم الصحابة والتابعني 
للقياس عىل أّنه ذّم للقياس الفاسد الواقع يف معارضة النصوص، 
القياس حّجة يف  أّن  مّتفقون عىل  الفقهاء  أّن  يقول: »ومثاله  حيث 
الرشع ثّم ظهر النقل املتواتر من الصحابة والتابعني يف ذّم القياس 
الفاسدة  األقيسة  إىل  منرصف  الذّم  ذلك  الفقهاء  قال  هذا  فعند 
العظيم  الذّم  بأّن  نقول  هاهنا  فكذا  النصوص  معارضة  يف  الواقعة 
منقول عن الشافعي للكالم جيب رصفه إىل الكالم الذي كان أهل 
للمتكّلم يف  الكالم اسام  الزمان كان  فإّن يف ذلك  البدعة ينرصونه 

االعتزال والقدر«؛ نفسه، ص ص. 36-35.
وينسب  اخلالفة  يف  الشافعي  مذهب  أّوال  حاتم  أبو  يورد   )163(
وعيل،  وعثامن،  وعمر،  بكر،  أبو  مخسة:  "اخللفاء  مفاده:  قوال  إليه 
وعمر بن عبد العزيز"؛ آداب الشافعي ومناقبه، م. م.، ص. 189؛ 
كام يورد مذهبه يف اإليامن الذي حيتّج فيه عىل تصّور أهل اإلرجاء 
لإليامن بعدم رشط الفعل، وكان ال يرتّدد يف احلسم بني آراء املرجئة 
واخلوارج؛ نفسه، ص. 191. ويورد كذلك مذهبه يف القرآن الذي 
يناقش فيه مذهب املعتزلة ويدافع عن فكرة أّن القرآن غري خملوق 
كام غريه من أصحاب احلديث؛ نفسه، ص. 193. وعىل غرار أيب 
حاتم يعقد الفخر بابا »يف رشح معرفة الشافعي ريض اهلل عنه بعلم 
األصول وفيه فصول«؛ مناقب الشافعي، م. م.، ص. 33 وما بعدها.
)164( »وأّما أبو حاتم الرازي كان يقول لوال الشافعي ريض اهلل 

عنه لكان أصحاب احلديث يف عمى«؛ نفسه، ص. 21.
)165( يقول: »إّنه قد عرف بالتواتر أّن الشافعي كان يف أكثر األمر 
إّنام يفتي بناء عىل ظاهر النصوص وأّما أصحاب الرأي فإهّنم يفتون 
بناء عىل الرأي، والشّك أّن األخذ بالنصوص أقرب إىل االحتياط 

من األخذ بالقياس«؛ نفسه، ص. 152.
)166( يقول: »اعلم أّن أتباع الشافعي ريض اهلل عنه ملقبون عند 
مجهور اخللق بأهّنم أصحاب احلديث وأتباع أيب حنيفة ملّقبون عند 

مجهور اخللق بأهّنم أصحاب الرأي«؛ نفسه، ص. 139.
)167( »]...[ وهذا يدّل عىل أّن أصحاب احلديث أعىل شأنا من 

أصحاب الرأي والقياس«؛ نفسه، ص. 143.


